Provozní řád podzemních parkovacích stání
Obecné informace
Tento provozní řád (dále jen Řád) upravuje podmínky pro užívání parkovacích stání v 1. PP a 2. PP budovy Dopravně obchodního centra Mercury v Českých
Budějovicích. Vlastníci a provozovatelé vozidel zaparkováním vozidla v prostorech parkovacích stání souhlasí s Řádem a zavazují se jej dodržovat.
Vlastník objektu, CB – MERCURY CENTER a.s., ani jeho správce neodpovídá za ztrátu nebo poškození vozidel, která používají či jsou zaparkována v podzemních
parkovacích stáních, jejich příslušenství či věcí, které jsou v nich uloženy. Každý řidič či provozovatel vozidla je sám odpovědný za veškerá rizika ztráty a poškození
vozidel (a jejich obsahu), která jsou zde zaparkována, a rovněž za všechny jiné ztráty a škody s tím spojené. Nikdo, kdo zaparkuje své vozidlo v podzemních
parkovacích stáních, není oprávněn se domnívat, že své vozidlo svěřil do úschovy Vlastníkovi či Správci a Vlastník či Správce komplexu DOC Mercury nesmí být za
žádných okolností považován, že vozidlo do úschovy přijal. Na provoz v prostoru podzemích parkovacích stání se vztahují veškerá ustanovení zákona č. 361/2000
Sb. o silničním provozu. Prostory 1.PP a 2.PP podzemních parkovacích stání nejsou hlídány, ale pouze monitorovány, když toto monitorování nezakládá žádnou
odpovědnost Vlastníka ani Správce za škodu na vozidlech, jejich příslušenstvích a věcí v nich umístěných. Monitorování je v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů, zákon č. 101/2000 Sb.

Zakázané činnosti
Následující činnosti jsou striktně zakázány v celé podzemní části komplexu DOC Mercury:
 Parkování či zastavení na jiných než k tomu určených místech.
 Kouření či manipulace s otevřeným ohněm.
 Vnášení a manipulace s nebezpečnými a škodlivými látkami.
 Doplňování pohonných hmot či manipulace s nimi.
 Skladování odpadu či jiné nakládání s odpadem, zejména pak odpadu obsahujícího olej nebo hořlavé látky.
 Kontrolování hladiny elektrolytu.
 Skladování jakýchkoliv látek či věcí s výjimkou vyhrazených míst.
 Odstraňování krytů světelných zdrojů.
 Blokování přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
 Provádění jakýchkoliv oprav či úprav na vozidlech.
 Parkování jiných než osobních vozidel, jednostopých vozidel a dodávek.
 Parkování vozidel bez řádné registrační značky.
 Parkování vozidel s unikajícími provozními kapalinami (olej, chladicí kapalina atd.).
 Vjezd vozidel na propan-butan nebo zemní plyn.
 Mytí vozidel s výjimkou prostor vyhrazených určeným personálem (ruční mytí vozidel v 1.PP).
 Ponechávání jakýchkoliv věcí, zejména cenných ve vozidlech, na vozidlech či v jejich okolí.
 Parkování ve 2.PP od 23:00 do 6:30 hodin.

Povinnosti uživatelů podzemních parkovacích stání
Uživatelé jsou povinni plnit následující povinnosti:
 Řídit se ustanoveními Řádu, Pravidel a předpisů, týkajících se parkování a dále smluvními podmínkami.
 Řídit se instrukcemi obsluhy v DOC Mercury či příslušníky bezpečnostní služby.
 Řídit se dopravními světly a značením a dodržovat dopravní předpisy.
 Neomezovat a neohrožovat ostatní uživatele podzemních parkovacích stání ani jiné osoby.
 Počínat si tak, aby nevznikala ani nehrozila škoda na zdraví či majetku.
 Neznečišťovat prostor podzemních parkovacích stání.
 Motor vozidla vypnout ihned po jeho zaparkování a nastartovat pouze těsně před odjezdem z místa parkování.
 Parkovat vozidlo pouze na vyznačených místech.
 Parkovat tak, aby zaparkované vozidlo nepřesahovalo daný vyhrazený parkovací prostor pro jedno vozidlo.
 Nezdržovat se v prostoru podzemních parkovacích stání. Po zaparkování vozidla toto uzamknout, zajistit a opustit prostor podzemních parkovacích stání.
 Neponechávat ve vozidlech děti a zvířata.
 Při procházení podzemními prostory používat výhradně vyznačené chodníky a přechody.
 K přepravě mezi patry garáže používat výhradně určené výtahy a travelátory.
 Dospělí doprovázející děti jsou odpovědni za jejich bezpečnost v podzemních prostorách.

Opatření za nedodržení předpisů o parkování v garážích




Vozidla porušující pravidla (např. parkující přes více než jedno vyhrazené parkovací místo, vozidla stojící na nevhodných místech nebo v jízdních pruzích)
budou opatřena botičkou. Při požadovaném odjezdu z podzemních garáží bude botička odstraněna a řidič zaplatí pokutu.
Vozidla, která zůstanou zaparkována v garáži delší dobu, než vyplývá ze zaplaceného parkovného nebo z tohoto Řádu, budou nahlášena policii a v případě
potřeby odtažena.
V případě opakovaného porušení Řádu a jiných předpisů nebude takovému vozidlu vjezd do prostoru podzemních parkovacích stání umožněn.

Ceník parkování
Typ parkování

1.PP
Placené

Otevřeno
Po - Ne
0:00 - 24:00

Podmínky
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 - 24 hodin
Max.cena za 24 hodin

Cena
10 Kč
20 Kč
30 Kč
100 Kč
100 Kč

Typ parkování

2.PP

Otevřeno

Podmínky
První 3 hodiny
4. hodina

Cena
ZDARMA
40 Kč

Po - Ne
6:30 - 23:00
3 hodiny
Každá další započatá hod.
10 Kč
zdarma
Zákaz nočního parkování v době od 23:00 - 6:30 !!!

V případě překročení limitu parkování 24 hodin se každá další započatá hodina přičítá dle sazebníku.
Uvedené ceny zahrnují DPH ve výši 20% a veškeré poplatky za služby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v provozním řádu v případě potřeb DOC Mercury.

Pokud vůz opustí prostory garáží do 15 min. po vjezdu, není parkovné účtováno.
Poplatek za ztrátu parkovacího lístku, neodebrání si parkovacího lístku při vjezdu, činí 500,-- Kč.
Poplatek při nedovoleném parkování mimo provozní dobu parkoviště 2.PP přes noc (tj.23:00-6.30) činí 500,-- Kč za každé započaté období
mimo provozní dobu (za každou noc).
Maximální povolená výška vozidla je v 1.PP 2 m a ve 2.PP 1,9 m, maximální povolená rychlost v parkovišti je 10 km/h.
Ruční mytí vozidel se nachází v 1.PP (v případě využití myčky služeb je parkování v 1.PP zdarma – zákazník obdrží u obsluhy myčky výjezdní lístek
opravňující zákazníka k volnému výjezdu oproti odevzdání vjezdového lístku obsluze myčky).

Provozní doba:
1.PP - 0:00 - 24:00 hod.
2.PP - 6:30 - 23:00 hod.

Informace ohledně dlouhodobého parkování a prodeje abonentních karet:
Správa DOC Mercury – Tel: 389 054 100, info@mercurycentrum.cz
Provozní řád nabývá platnosti dne 1.11.2016
Vypracoval: Správa DOC Mercury

