PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ
Provozní řád parkoviště obchodního centra Central Kladno (dále jen „CK“), umístěného v 1. podzemním (1. PP) a 2. podzemním podlaží (2. PP) CK (dále jen „Provozní řád“).
Tento Provozní řád vnitřního parkoviště upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacího místa v prostorách vnitřního parkoviště obchodního centra Central Kladno umístěného v 1. podzemním
podlaží a 2. podzemním podlaží CK. Všichni uživatelé využívající parkování v těchto prostorách a ostatní uživatelé / návštěvníci těchto prostor jsou povinni se s tímto Provozním řádem seznámit
a dodržovat jej. V celém prostoru vnitřního parkoviště CK zároveň platí Návštěvní řád CK.
6.1 Pravidla pro využívání vnitřního parkoviště CK:
- Vnitřní parkoviště CK (dále jen „Parkoviště“) je v soukromém vlastnictví, jeho provozovatelem je společnost KCC Development s.r.o., se sídlem na adrese Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO:
061 43 849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119800 (dále jen „Provozovatel“), a provoz, správu a údržbu zajišťuje Správa CK,
- provozní doba Parkoviště je od 6:30 do 22:30 hod., mimo tuto dobu je Parkoviště uzavřeno ve směru pro vjezd; výjezd Parkoviště se uzavírá po ukončení provozní doby CK,
- v celých prostorách Parkoviště platí ustanovení Pravidel silničního provozu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), spolu s prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb., pokud není dále v tomto Provozním řádu uvedeno jinak; každý je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená uvedenými právními předpisy, jakož i jinými
souvisejícími právními předpisy,
- každý je povinen se po celou dobu přítomnosti v prostorách Parkoviště řídit dopravním značením, stejně tak i pokyny doplňkových informačních tabulí instalovaných v prostoru Parkoviště a dále též respektovat tento
Provozní řád a případné pokyny Ostrahy CK,
- vjezdem či vstupem do prostoru Parkoviště plně akceptujete podmínky uvedené v tomto Provozním řádu,
- prostory Parkoviště jsou monitorovány po celou dobu provozu, nehledě na tuto skutečnost, Parkoviště není hlídaným parkovištěm,
- maximální povolená rychlost na Parkovišti je 20 km / h,
- v prostoru Parkoviště není povoleno couvání, s výjimkou parkovacího manévru,
- řidič vozidla parkujícího v prostoru Parkoviště je povinen se na výzvu Správy CK dostavit obratem za účelem provedení bezpečnostních a/nebo provozních opatření,
- zaparkované vozidlo musí řidič před opuštěním zabezpečit proti samovolnému pohybu,
- vozidlo ponechané na Parkovišti mimo provozní dobu Parkoviště, resp. provozní dobu CK, bude ve spolupráci s městskou policií nebo policií ČR zajištěno nebo odtaženo na náklady provozovatele tohoto vozidla,
- kontrolu dodržování a plnění Provozního řádu Parkoviště provádí Ostraha CK,
- v případě mimořádné události je Ostraha CK oprávněna zabránit vjezdu jakéhokoliv vozidla,
- v případě úrazu v prostorách Parkoviště je každý povinen informovat o této skutečnosti Ostrahu CK na telefonním čísle +420 702 137 926,
- v případě dopravní nehody v prostorách Parkoviště je každý povinen o této skutečnosti informovat dispečink Správy CK na telefonním čísle +420 702 137 926,
- řidiči jsou povinni respektovat pokyny pracovníků provádějících úklid při kalamitních stavech ovlivňujících provoz Parkoviště, např. při odklízení přívalu sněhu,
- Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu, zaparkování a odjezdu vozidel návštěvníků CK, popřípadě vozidel smluvních partnerů CK a jejich zaměstnanců, a to pouze na místech k tomu určených,
- do prostor Parkoviště není povolen vjezd vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem či karavanem,
- vjezd vozidel poháněných LPG a CNG do prostor Parkoviště je povolen, je ovšem omezen počtem parkovacích míst pro vozidla takového typu a všechna taková vozidla jsou povinna parkovat pouze na místech určených k parkování takového typu vozidel a takto označených,
- vozidlům vyšším (včetně příslušenství) než 2m, dále vozidlům, jejichž celková hmotnost převyšuje 3500 kg, a vozidlům širším než 3m není vjezd povolen na žádné z Parkovišť,
- na Parkoviště je povolen vjezd pouze osobním automobilům, motorkám, mopedům a tříkolkám; speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanizmy, reklamní atd.) mohou na Parkoviště vjíždět
pouze na základě povolení Ostrahy CK (tel. č. +420 702 137 926) nebo Správy CK,
- Správa CK je oprávněna na plochách celého Parkoviště regulovat jeho provoz, včetně vjezdu a výjezdu vozidel,
- při vyhlášení evakuačních opatření v CK jsou všechny osoby přítomné na Parkovišti, včetně řidičů zaparkovaných vozidel, povinny se podřídit příkazům zásahových (respektive bezpečnostních) sborů, Správy CK a
Ostrahy CK.
6.2 Ostraha CK je oprávněna nepovolit vjezd na Parkoviště v případě:
- Pochybnosti o povaze vozidla,pochybnosti o celkové hmotnosti a maximálním rozměru vozidla,
- pochybnosti o technickém stavu vozidla,
- pochybnosti o bezpečnosti vozidla,
- pochybnosti o zdravotní způsobilosti řidiče vozidla.
6.3 Na Parkovišti je zakázáno provádět následující činnosti:
- Údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin a pohonných hmot,
- ponechávat motor v běhu, zkoušet motor, troubit,mýt nebo čistit interiér vozidel (toto neplatí pro prostory automyčky vozidel), vysypávat nedopalky cigaret, odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat
bláto, sníh či jiné nečistoty z vozidel a jakkoli jinak znečišťovat prostory Parkoviště,
- mýt nebo čistit karosérie a motory vozidel (toto neplatí pro prostory automyčky vozidel),
- fotografovat, filmovat nebo pořizovat zvukové záznamy či videozáznamy pro komerční účely bez předchozího výslovného souhlasu Správy CK,
- konat cvičné jízdy autoškolám či jezdit po Parkovišti bez úmyslu využít toto k parkování,
- vstupovat do prostor Parkoviště osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných nebo jiných psychotropních látek, které by svým jednáním mohly ohrozit provoz Parkoviště nebo způsobit škodu na
majetku či újmu na zdraví,
- jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech nebo na jiných obdobných prostředcích (např. motokárách),
- pouštět jakékoliv modely dopravních prostředků (např. aut či letadel) nebo jakákoliv jiná dálkově ovládaná zařízení,
- nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka), chovatelé zvířat jsou povinni je odpovídajícím způsobem zajistit proti možnosti způsobení škody na zdraví či majetku (psi zejména musí mít náhubek),
- provádění stánkového nebo pochůzkového prodeje,
- provádět jakoukoli politickou agitaci či meeting nebo obdobnou činnost,provádět jakékoli reklamní či marketingové akce či jiné obdobné akce včetně rozdávání reklamních letáků a jejich umísťování
na vozidla (např. za stěrače),
- provádět hudební produkce ať reprodukované z různých zařízení či živě,
- manipulovat s jakýmkoliv bezpečnostním či protipožárním vybavením CK,
- ponechávat jakékoliv osoby a zvířata v parkujícím automobilu,
- ponechávat děti, osoby s omezenou svéprávností nebo zvířata v zaparkovaném vozidle nebo v prostorách Parkoviště bez dozoru,
- používat zábavní pyrotechniku,
- vnášet, distribuovat či jakkoliv manipulovat s výbušninami a požárně nebezpečnými látkami,
- zdržovat se v prostorách Parkoviště bez platného parkovacího lístku, pokud je tento vydáván při příjezdu vozidla automatem napojeným na závoru,
- umísťovat či skladovat jakékoliv předměty mimo motorová vozidla,
- zastavení a stání na místech mimo místa určená pro parkování a náležitě vyznačená, zejména pak parkování v jízdních pruzích, před nouzovými východy, na přechodech pro chodce a před východy a
výjezdy,
- vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy, popř. s pneu s hřeby,
- parkovat na stáních vyhrazených pro invalidy – neplatí pro držitele průkazu ZTP,
- jakkoliv zasahovat do vybavení a zařízení Parkoviště.
Každá osobo přítomná v prostorách Parkoviště je povinna nahlásit dispečinku Správy CK jakékoliv podezřelé předměty na tel. č.: +420 702 137 926.
V celém prostoru Parkoviště je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, nebezpečnými či hořlavými látkami!
Parkování na Parkovištích mimo provozní dobu není povoleno!
Vozidla omezující provoz, resp. způsobující překážku provozu na Parkovišti mohou být na náklady majitelů těchto vozidel odstraněna! To samé platí i pro jiné překážky provozu v prostorách
Parkoviště.
6.4 Poplatek za parkování na Parkovišti:
Poplatek za parkování není účtován v době, kdy nejsou v provozu vjezdové parkovací automaty vydávající parkovací lístky.
V případě dočasného zavedení poplatku za parkování bude aplikováno následující:
- před vjezdem na Parkoviště si řidič vyzvedne z automatu parkovací lístek, který slouží k jednorázovému bezplatnému parkování po dobu pobytu v centru, maximálně však po dobu 3 hodin od vjezdu s
tím, že automobil musí opustit prostory Parkoviště do 22:30 hodin, není-li provozní doba CK upravena jinak,
- po překročení časového limitu je nutné uhradit poplatek v parkovacím automatu, který umožní výjezd z CK do 20 min od zaplacení. Cena za jednu hodinu parkování nad rámec stanoveného limitu je
20 Kč za hodinu,
- Opakovaný vjezd bude zpoplatněn.
- při ztrátě parkovacího lístku bude při výjezdu účtován poplatek ve výši 500,-Kč,
- při poruše automatu volejte Ostrahu CK na telefonu +420 702 137 926 nebo použijte přímo na výjezdovém nebo vjezdovém stojanu umístěnou komunikační linku na Ostrahu CK.
6.5 Odpovědnost za škodu na Parkovišti:
- Parkoviště je parkovištěm nehlídaným,
- Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou na vozidlech či jiných věcech nacházejících se na Parkovišti, včetně škody vzniklé krádeží vozidla nebo jeho části způsobené třetí osobou,
- Provozovatel neručí za věci odložené ve vozidle nacházejícím se na Parkovišti,
- Provozovatel ručí za všechny škody způsobené zaměstnanci Provozovatele v rámci jejich pracovní činnosti,
- jakékoli škody, poškození vozidla nacházejícího se na Parkovišti a škody způsobené řidičem na majteku CK, respektive na vybavení Parkoviště je každý povinen hlásit Ostraze CK na telefonu +420 702
137 926.
Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem 25. 7. 2018. Správa CK si vyhrazuje právo na jakékoliv změny tohoto Provozního řádu a provozu Parkoviště, včetně změn provozní doby Parkoviště
a změn (zavedení) poplatků za parkování na Parkovišti!

