PROVOZNÍ ÁD PARKOVIŠT V AREÁLU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ PRAHA
HOLEŠOVICE
SAD Praha holding a.s., Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8,
I : 26140659, DI : CZ26140659
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Provozovatelem parkingu je SAD Praha holding a.s., osoba odpov dná Michal Navrátil.
II. UŽÍVÁNÍ ODSTAVNÉ PLOCHY
Vjezd / výjezd z / na parking je umožn n z ulice Bondyho.
Systém obsluhy je samoobslužný
V celém areálu parkingu jsou všichni provozovatelé vozidel povinni p i jízd , zastavení, stání
a couvání dodržovat ustanovení zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném zn ní (dále jen „zákon“) zejména respektovat:
- dopravní zna ení
- nejvyšší povolenou rychlost, stanovenou na 20km/hod.
Je zakázáno vjížd t na parking s vozidlem, které by mohlo zp sobit ekologické i jiné
zne išt ní plochy parkovišt , manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, provád t mytí a
údržbu i opravu vozidla v areálu parkingu. Je výslovn zakázáno zne iš ovat parking a jeho
okolí.
Je zakázáno blokovat ostatní vozidla a p ístupové komunikace
idi , resp. provozovatel vozidla odpovídá za škodu, zp sobenou provozem vozidla v areálu
parkovišt a na majetku spole nosti i na vozidlech jiných dopravc , a to v plné výši.
III. OSTATNÍ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
Parking nemá charakter hlídaného parkovišt . Není fyzicky st ežen, ani monitorován
technickými prost edky.
SAD Praha holding a.s. neodpovídá za p ípadné škody zp sobené odcizením vozidla nebo
jeho ásti, odcizením p íslušenství nebo v cí odložených ve vozidle ani za škody zp sobené
poškozením vozidla.
Kontrolu dodržování pravidel obsažených v tomto provozním ádu provádí a je za ni
zodpov dný dispe er parkingu a všichni jeho nad ízení. V p ípad porušení tohoto ádu je
SAD Praha holding a.s. oprávn na žádat náhradu škody, p ípadn odstoupit od smlouvy.
Platnost tohoto provozního ádu je na dobu neur itou a veškeré zm ny musí být provád ny
písemnou formou.
V Praze 27.7.2011

Správa parkingu: Michal Navrátil 221 895 374
Dispe ink ÚAN Praha Florenc
221 895 431
SAD Praha holding:
221 895 201

Klára Bachová
vedoucí dopravního úseku
SAD Praha holding a.s.

