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I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Parkoviště č. 5 je zřízeno na 
pozemku č. 8224/11 v k.ú. Plzeň 
město, Univerzitní 26 Plzeň za 
budovou Fakulty elektrotechnické 
Západočeské univerzity v Plzni 
(dále jen „parkoviště“). Provozova-
telem parkoviště je ZČU v Plzni, 
Univerzitní 8, Plzeň, IČ 49777513, 
DIČ CZ49777513 (dále jen provo-
zovatel). 

2. Parkoviště je určeno k vjezdu, 
výjezdu, parkování motorových 
tříkolových a čtyřkolových vozidel 
o maximální hmotnosti 3 500 kg a 
jednostopých motorových vozidel 
(dále jen „vozidla“) zaměstnanců 
studentů, dopravní obsluhy a 
pozvaných hostů provozovatele 
(dále jen „uživatelé“ nebo „uživa-
tel“) Parkoviště není určeno pro 
ostatní veřejnost (třetí osoby). 

3. Parkoviště je provozováno jako 
samoobslužné nehlídané neplace-
né stání s celoročním provozem. 
Parkoviště je opatřeno vjezdovou 
a výjezdovou závorou 

4. Kapacita parkoviště je 99 
parkovacích míst, z toho je určeno 
93 parkovacích míst pro osobní 
automobily a 6 parkovacích míst 
pro držitele průkazu ZTP.  

5. Provozovatel je oprávněn 
kdykoliv omezit parkovací kapacitu 
nebo provozní dobu parkoviště, 
případně parkoviště pro uživatele 
zcela uzavřít. 

6. Pokud uživatel poruší povinnosti 
vyplývající z tohoto Provozního 
řádu parkoviště, nebo je-li to 
nutné pro ochranu důležitých práv 

provozovatele, je provozovatel 
oprávněn přijmout opatření, aby 
umožnil ostatním uživatelům 
řádně užívat služby parkoviště. 

 

II. PROVOZNÍ DOBA PAR-

KOVIŠTĚ 

1. Provozní doba parkoviště pro 
uživatele je každý den v týdnu od 
6:00 do 22:30 hod. Tento čas je 
vymezen otevřením a uzavřením 
vjezdových závor brány parkoviš-
tě. 

2. Mimo uvedenou provozní dobu 
je uživateli umožněn pouze výjezd 
z parkoviště. 

 

III. VJEZD A VÝJEZD NA 

PARKOVIŠTĚ 

1. Vjezd na parkoviště: 
a) Uživatel je povinen zastavit 
vozidlo před vjezdovou závorou, 
přiložit kartu JIS ke snímači na 
vjezdovém stojanu a po otevření 
vjezdové závory vjet na parkoviště. 
Vjezdová závora se po vjezdu 
vozidla na parkoviště automaticky 
uzavře.  

b) Při vjíždění vozidla na parkoviš-
tě musí řidič dbát zvýšené opatr-
nosti. Vozidlo musí před vjezdem 
zastavit, po identifikaci kartou  
vjezd provést bezprostředně po 
zvednutí ramene závory a prostor 
závory bez dalšího zdržování 
opustit.  

c) Otevření vjezdové závory je 
načasováno pro vjezd jednoho 
vozidla. 

d) Je výslovně zakázáno projet pod 
ramenem otevřené závory těsně 
za předchozím projíždějícím 
vozidlem! Je vždy nutné počkat na 
opětovné uzavření závory, neboť v 
takovém případě může dojít k 
poškození následně projíždějícího 
vozidla zavírající se závorou. 

e) Po vjezdu na parkoviště je 
uživatel povinen řádně zaparkovat 

vozidlo na některé volné parkovací 
místo.  

2. Výjezd z parkoviště 

a) Uživatel je povinen navést 
vozidlo před výjezdovou závoru, 
kde je umístěna výjezdová smyčka, 
která automaticky závoru otevírá.  

b) Při vyjíždění musí řidič dbát 
zvýšené opatrnosti. Vozidlo musí 
před závorou zastavit, počkat na 
zvednutí ramene závory a bez 
zdržování prostor závory opustit. 
Výjezdová závora se po výjezdu 
vozidla z parkoviště automaticky 
uzavře. 

c) Otevření výjezdové závory je 
načasováno pro výjezd jednoho 
vozidla. 

d) Je výslovně zakázáno projet pod 
ramenem otevřené závory těsně 
za předchozím projíždějícím 
vozidlem a je nutné vždy nutné 
počkat na uzavření závory, neboť v 
takovém případě může dojít k 
poškození následně projíždějícího 
vozidla zavírající se závorou. 

 

IV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKO-

DU 

1. Odpovědnost za škodu na 
vozidle vč. jeho příslušenství 
zaparkovaném na parkovišti a 
způsobeném třetí osobou je 
vymezena občanským zákoníkem. 

2. Škody vzniklé na vozidle a (vč. 
příslušenství) zaparkovaném na 
parkovišti, je uživatel povinen bez 
zbytečného odkladu-ihned po 
zjištění, nejpozději však před 
opuštěním parkoviště nahlásit 
provozovateli, konkrétně 726 911 
801 tel. 726 911 729 a Policii ČR. 

3. Uživatel odpovídá za škodu, 
kterou v důsledku porušení 
smluvních povinností nebo povin-
ností stanovených právními 
předpisy či tímto Provozním 
řádem způsobí provozovateli 
parkoviště nebo jiné osobě. 

4. Provozovatel neodpovídá 
uživateli, který porušil povinnosti 
stanovené právními předpisy či 

tímto Provozním řádem, za škody 
mu způsobené v důsledku poruše-
ní jeho povinností. 

V. POVINNOST UŽIVATELŮ 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se 
při používání parkoviště zákonem 
č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů a tímto 
Provozním řádem. 

2. Uživatelé jsou povinni dbát v 
prostoru parkoviště na bezpečnost 
a plynulost provozu, řídit se 
výstražnými nápisy a značkami a 
přizpůsobit svou jízdu aktuálním 
podmínkám provozu parkoviště. 
Maximální rychlost jízdy v prosto-
ru parkoviště je povolena do 20 
km/hod., na parkovišti platí 
přednost jízdy zprava. Příjezdové a 
odjezdové komunikace jsou 
uživatelé povinni udržovat volné 
pro ostatní uživatele parkoviště. 

3. Uživatelé parkoviště jsou povin-
ni uposlechnout pokynů zástupce 
provozovatele (členů ostrahy 
objektu) anebo pověřených 
zaměstnanců provozovatele. 

4. Uživatelé odpovídají za technic-
ký stav vozidla umístěného na 
parkovišti. Vozidlo musí mít 
platnou registrační značku a 
technický stav vozidla musí splňo-
vat podmínky příslušných právních 
předpisů. 

5. Uživatelé nesmějí na parkoviště 
vjíždět s přívěsnými vozíky. 

6. V prostoru parkoviště je uživa-
telům parkoviště zejména zakázá-
no: 

a) Provádění jakékoliv údržby a 
opravy vozidel včetně jejich 
čištění. 

b) Manipulovat s pohonnými 
hmotami a oleji. 

c) Kouřit a používat otevřený 
oheň. 

d) Odkládat jakékoliv předměty, 
znečišťovat plochy odpadky, 
včetně úniku provozních kapalin   
vozidla. 

e) Ponechávat osoby, zvířata a 
cennosti v zaparkovaných vozi-
dlech. 

f)  Při odchodu a příchodu na 
parkoviště se pohybovat mimo 
vyznačené komunikace pro chod-
ce. 

g) Ponechávat volně pobíhat 
zvířata (např. psy bez vodítka, 
náhubku). 

h)  Pohybovat se po parkovišti na 
kolečkových bruslích, skateboar-
dech, koloběžkách nebo na            
jiných prostředcích (např. motoká-
rách atp.). 

i) Pohybovat se po parkovišti          
v podnapilém stavu nebo pod 
vlivem omamných a psychotrop-
ních látek snižujících pozornost. 

j) Odstavovat jízdní kola. 

k) Provozovat na parkovišti stán-
kový nebo pochůzkový prodej, 
provádět dealerské činnosti a 
veškeré činnosti politického, 
shromažďovacího či manifestační-
ho charakteru včetně dobročin-
ných akcí. 

l)   Umisťovat na parkovišti nebo 
jeho oplocení letáky, transparenty, 
hesla, výzvy apod. a to i připevně-
né na karoserie parkujících vozi-
del.  

m)  Používat zde zábavnou pyro-
techniku. 

n)  Poškozovat zaparkovaná 
vozidla. 

o) Žebrat, provádět jakékoli 
taneční, eskamotérské, hudební 
nebo pěvecké produkce, provozo-
vat jakékoli další zábavní aktivity, 
včetně sázek, loterii nebo hazard-
ních her. 

p) Poškozovat zařízení, plochy a 
ostatní příslušenství parkoviště. 

7. Uživatelé jsou povinni dohlížet 
na pohyb a bezpečnost dětí, které 
se s nimi v prostoru parkoviště 
nacházejí. 

8. Uživatelé jsou povinni při 
odchodu z parkoviště anebo při 
příchodu používat pouze komuni-
kace vyznačené pro chodce. 

9. Před opuštěním zaparkovaného 
vozidla je uživatel povinen vozidlo 
řádně uzamknout a zabezpečit 
proti odcizení. 

10. Uživatelé jsou povinni parko-
vat s vozidly přesně na vyznače-
ných parkovacích místech.  

 

VI. NEHODY, ZÁVADY 

V případě dopravní nehody, 
poškození majetku provozovatele 
či jakékoliv závady nebo jiné 
poruchy na vjezdové nebo výjez-
dové závoře nebo jiných částech 
parkoviště, kontaktuje uživatel 
vrátného provozovatele přes 
intercom, který je součástí vjezdo-
vého sloupku nebo telefonicky na 
tel. č. 726 911 801.  

 

VII. ZÁVEREČNÁ USTANO-

VENÍ 

1. Provozní řád parkoviště je 
viditelným způsobem umístěn u 
vjezdového terminálu parkoviště. 

2. Provozní řád parkoviště nabývá 
účinnosti dnem 8.11.2021 

 

 

V Plzni dne 3.11.2021 

  

 

………………………………………………. 

Ředitel PS 
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