Provozní řád parkoviště
HOTEL ČECHIE PRAHA, A.S.
Tento provozní řád platí v garážích provozovaných provozovatelem – společností HOTEL
ČECHIE PRAHA, A.S. , U Sluncové 618, 186 00 Praha 8, IČO 25051997
1) Provozní doba parkoviště je 24 hodin denně

2) Parkoviště je bezobslužné nevyžadující trvalou lidskou obsluhu. Provozovatel na
parkovišti nezajišťuje trvalý dohled. Provozovatel neodpovídá za odcizení vozidel, škody
způsobené na vozidlech ani za předměty, které nejsou příslušenstvím vozidel (tj. za
zavazadla, ceniny, doklady, náhradní díly atd., které si držitel ve voze ponechá). Jakékoli
škody vzniklé při užití parkoviště je uživatel povinen okamžitě po zjištění nahlásit na
policii ČR a současně pracovníkům provozovatele.
3) Práva a povinnosti zákazníka
• Dodržovat provozní řád parkoviště
• Parkovat na místech určených k zaparkování dle označení vjezdové karty
• Dbát pokynů provozovatele
• Zabezpečit vozidlo/motocykl/ tak, aby nedošlo k žádné škodě na majetku jejich
ani na majetku třetích osob
• Zdržovat se v prostoru parkoviště pouze na dobu nezbytně nutnou k odbavení
vozidla/motocyklu
• Zdržet se činnosti, kterou by znečišťoval nebo mohl znečistit prostory parkoviště
nebo příjezdových komunikací
• Neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čistění, mytí a jiné úpravy na
vozidlech včetně manipulace s PHM a oleji
• V případě havárií nebo nutných stavebních úprav v prostorách parkoviště
přemístit nebo strpět přemístění vozidla na nezbytně nutnou dobu a to na
parkovací místo určené provozovatelem nebo pověřenou osobou
• V prostorech garáží nekouřit
• Dodržovat dopravní značení
4) Práva a povinnosti provozovatele
• Provozovatel parkoviště je oprávněn kdykoli dle svého uvážení měnit obsah
tohoto parkovacího řádu. Jeho platné znění je provozovatel povinen umístit na
volně přístupné místo v prostoru parkoviště.
• Provozovatel je povinen v případě, že to je organizačně a technicky možné
provozovat parkoviště nepřetržitě po dobu 24 hod. denně
• Provozovatel je povinen zajišťovat pravidelný úklid parkovacích ploch.
Platnost provozního řádu:
Tento provozní řád nabývá platnosti od 1. 12. 2016

