PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ ZČU V PLZNI
PARKOVIŠTĚ Veleslavínova 42
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Parkoviště je zřízeno na pozemku č. 190/1 v k.ú. Plzeň město, Veleslavínova 42 Plzeň za budovou Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „parkoviště“). Provozovatelem parkoviště je ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, IČ 49777513, DIČ CZ49777513 (dále jen
provozovatel).
2. Parkoviště je určeno k vjezdu, výjezdu, parkování motorových tříkolových a čtyřkolových vozidle o maximální hmotnosti 3 500
kg a jednostopých motorových vozidel (dále jen „vozidla“) zaměstnanců a pozvaných hostů provozovatele (dále jen „uživatelé“ nebo „uživatel“) Parkoviště není určeno pro ostatní veřejnost (třetí osoby).
3. Parkoviště je provozováno jako samoobslužné stání s celoročním provozem. Parkoviště je opatřeno jednou vjezdovou a výjezdovou bránou.
4. Kapacita parkoviště je 24 parkovacích míst pro osobní automobily.
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 odejmout oprávnění k vjezdu, aby umožnil ostatním uživatelům řádně užívat služby
parkoviště.

II. OPRÁVNĚNÍ K PARKOVANÍ
1. Provozovatel na základě jednání dislokovaných útvarů v centru města, na parkovišti označil stání pro jednotlivé útvary a jedno
stání pro ostatní zaměstnance ZČU (Hostovské stání), kteří získají oprávnění k vjezdu.
2. Oprávnění k vjezdu se provede aktivací JIS karty. To provádí za provozovatele oddělení ochrany a zabezpečení objektů na základě příkazu ředitele Provozu a služeb (dále jen PS).
3. Ředitel PS vydává příkaz na základě požadavku tajemníka fakulty dislokované ve městě nebo vedoucího zaměstnance rektorátních pracovišť.
4. Na parkovišti je 7 míst přiděleno Fakultě pedagogické, 7 míst Fakultě filozofické, 7 míst Fakultě právnické a dvě místa jsou přiděleny pracovišti výzkumného centra Nové technologie.

III. PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ
1. Provozní doba parkoviště pro uživatele je od 5:30 do 21:30h.
2. Po uvedenou provozní dobu je uživateli umožněn pouze automatický vjezd a výjezd na kartu JIS

IV. VJEZD A VÝJEZD NA PARKOVIŠTĚ
1. Vjezd na parkoviště:
a) Uživatel je povinen zastavit vozidlo před vjezdovou branou, přiložit kartu JIS ke snímači na vjezdovém stojanu a po otevření
vjezdové brány uživatel vjede na parkoviště. Vjezdová závora se po vjezdu vozidla na parkoviště automaticky uzavře. Otevření
vjezdové brány není načasováno pro vjezd jednoho vozidla.
b) Po vjezdu na parkoviště je uživatel povinen řádně zaparkovat vozidlo výhradně na volné parkovací místo vyhrazené příslušné
fakultě, u které oprávnění získal nebo na místo pro hosty pokud má toto oprávnění.
c) Pokud uživatel zjistí, že jsou příslušná vyhrazené místa již obsazena, musí neprodleně opustit parkoviště.
d) Fakultní uživatel je povinen, okamžitě po zaparkování, umístit viditelně za čelní sklo vozidla parkovací kartu.
2. Výjezd z parkoviště
a) Uživatel je povinen navést vozidlo před výjezdovou bránu, kde je umístěn ke snímači na výjezdovém stojanu po přiložení karty JIS otevře výjezdovou bránu. Po otevření výjezdové brány vyjede uživatel z prostoru parkoviště. Výjezdová brána se po výjezdu vozidla z parkoviště automaticky uzavře.
b) Otevření výjezdové brány není načasováno pro výjezd jednoho vozidla.

V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
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 mob. 726 911 801 nebo tel. 726 911 729 a
Policii ČR.
3. Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvních povinností nebo povinností stanovených právními předpisy
či tímto Provozním řádem způsobí provozovateli parkoviště nebo jiné osobě.
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4. Provozovatel neodpovídá uživateli, který porušil povinnosti stanovené právními předpisy či tímto Provozním řádem za škody
mu způsobené v důsledku porušení jeho povinností.

VI. 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 parkovat s vozidly přesně na vyznačených parkovacích místech. Pokud uživatel zjistí, že jsou příslušná
vyhrazené místa již obsazena, musí neprodleně opustit parkoviště.
3. 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 prostoru parkoviště je povolena
do 15 km/hod. Příjezdovou a odjezdovou komunikaci jsou uživatelé povinni udržovat volnou pro ostatní uživatele parkoviště.
4. Uživatelé parkoviště jsou povinni uposlechnout pokynů zástupce provozovatele (vrátného, členů ostrahy objektu) anebo pověřených zaměstnanců provozovatele.
5. Uživatelé odpovídají za technický stav vozidla umístěného na parkovišti. Vozidlo musí mít platnou registrační značku a technický stav vozidla musí splňovat podmínky příslušných právních předpisů.
6. Uživatelé nesmějí na parkoviště vjíždět s přívěsnými vozíky.
7. V prostoru parkoviště je uživatelům parkoviště zejména zakázáno:
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 vozidlech.

f)

Při odchodu a příchodu na parkoviště se pohybovat mimo vyznačené komunikace pro chodce.

g)

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

h)

Pohybovat se po parkovišti na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách nebo na jiných prostředcích.

i)

Pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.

j)

Odstavovat jízdní kola.

k) Provozovat na parkovišti stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického,
shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí.
l)
Umisťovat na parkovišti nebo jeho oplocení letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to i připevněné na karoserie parkujících vozidel.
m)

Používat zde zábavnou pyrotechniku.

n)

Poškozovat zaparkovaná vozidla.

o)

Poškozovat zařízení, plochy a ostatní příslušenství parkoviště.

8. Uživatelé jsou povinni dohlížet na pohyb a bezpečnost dětí, které se s nimi v prostoru parkoviště nacházejí.
9. Před opuštěním zaparkovaného vozidla je uživatel povinen vozidlo řádně uzamknout a zabezpečit proti odcizení.

VII. NEHODY, ZÁVADY
V případě dopravní nehody, poškození majetku provozovatele či jakékoliv závady nebo jiné poruchy na vjezdové nebo výjezdové
závoře nebo jiných částech parkoviště, kontaktuje uživatel vrátného provozovatele přes interkom, který je umístěn u branky pro pěší
nebo telefonicky na tel. č. 726 911 726.

VIII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
1. Provozní řád parkoviště je viditelným způsobem umístěn u vjezdového terminálu parkoviště.
2. Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dnem 7. 3. 2016

V Plzni dne 3.března 2016
……………………………………………….

Ing. Antonín Nasler
Ředitel PS
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