Provozní řád parkoviště
Masarykovo nádraží
PROVOZNÍ DOBA: NON-STOP
Provozovatel – BROKBEST Praha, spol. s.r.o.
Se sídlem Praha 4, Mezivrší 299/54, 147 00
Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52812
Tel. 284684692, 602294327, e-mail: brokbest@iol.cz
IČO:
25137786
DIČ: CZ25137786
1. Práva a povinnosti provozovatele: provozovatel odpovídá za:
a/ dopravní značení a organizaci provozu na parkovišti
b/ viditelné umístění ceníku za parkovací služby, provozní dobu a provozní
řád parkoviště
c/ zabezpečení schůdnosti, sjízdnosti a čistoty parkoviště
d/ zcizení zaparkovaných vozidel / motocyklů /, a to do hodnoty vozidla 2.000 000,-Kč,
oceněného pojišťovnou.
e/ správnost a úplnost daňového dokladu za parkovné
f/ viditelné označení obsluhy parkoviště jmenovkou zaměstnance a obchodním jménem
provozovatele
provozovatel neodpovídá za:
a/ škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla / motocyklu / a provozovatel nemohl
škodě zabránit. Je-li viník znám, poškozený uplatňuje náhradu na něm.
b/ škodu na vozidle / motocyklu / a jeho příslušenství, u které nebylo prokázáno, že
vznikla úmyslně na parkovišti nebo že ji zavinil provozovatel po dobu parkování.
c/ vnitřní a vnější vybavení vozidla / motocyklu / a za věci uložené ve vnitřním
prostoru vozidla, které nejsou součástí vozidla.
Provozovatel je oprávněn:
 Požadovat po zákaznících plnění jejich povinností
vyplývajících z tohoto provozního řádu
 Odmítnout umístit na parkoviště vozidlo / motocykl /,
ze kterého uniká PHM, olej či jiné kapaliny, či jinak
ohrožuje čistotu a bezpečnost parkoviště
 Odmítnout zaparkovat vozidlo, které není dostatečně
zabezpečeno proti odcizení
 Vydávat zákazníkům pokyny, související s parkováním na
parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu
 Vybírat parkovné
2.Práva a povinnosti zákazníka:
a/ dodržovat provozní řád parkoviště
b/ dbát pokynů pracovníka parkoviště
c/ umístit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu v

parkování, provozu či manipulaci
d/ zabezpečit vozidlo / motocykl / tak, aby nedošlo k žádné škodě na majetku jejich ani
na majetku třetích osob
e/ zdržovat se v prostoru parkoviště pouze na dobu nezbytně nutnou k odbavení vozidla
/ motocyklu /
f/ oznámit bez odkladu provozovateli zjištěné zcizení či poškození vozidla / motocyklu /
g/ zdržet se činnosti, kterou by znečišťoval nebo mohl znečistit prostory parkoviště nebo
příjezdových komunikací
h/ dodržovat podmínky protipožární bezpečnosti, ochrany zdraví apod.
i/ neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy na vozidlech,
včetně manipulace s PHM a oleji
j/ v případě havárií nebo nutných stavebních úprav v prostorách parkoviště přemístit nebo
strpět přemístění vozidla na nezbytně nutnou dobu a to na parkovací místo určené
provozovatelem nebo pověřenou třetí osobou
k/ veškeré reklamace sepsat a uplatnit před opuštěním parkoviště
l/ náhradu případně vzniklé škody / mimo bod 1.d / uplatňovat ze svého pojištění u své
pojišťovny, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak.
Zákazník odpovídá za:
 Všechny škody v plném rozsahu, které způsobil v
prostorách parkoviště
Zákazník je oprávněn:
 Obdržet daňový doklad
 Na požádání se podrobněji seznámit s provozním řádem
Parkoviště
Maximální doba pro krátkodobé parkování je 30kalendářních dní a počítá se ode dne
vjezdu na parkoviště . Při době parkování přesahující 30 kalendářních dní, bez uzavření
smlouvy o podnájmu parkovacího stání, je provozovatel oprávněn bez dalšího
vyrozumění zákazníka nechat vozidlo na náklady zákazníka odtáhnout na odtahové
parkoviště Magistrátu hl.m. Prahy, jako vozidlo dlouhodobě odstavené a věc
opuštěnou a tam je na náklady zákazníka ponechat; odtažení vozidla a jeho ponechání
na odtahovém parkovišti Magistrátu hl. m. Prahy oznámí provozovatel obci, na jejímž
území parkoviště provozuje, jakožto subjektu, jemuž se odevzdávají věci opuštěné.

Sazby parkovného:
I. Sazby parkovného jsou jednotné pro všechna parkovací místa zřízená v rámci
parkoviště a uplatňují se jednotně po celou dobu parkování.
II. Sazba za každou započatou hodinu parkování je:
 30,- Kč za osobní automobil / motocykl /
 40,- Kč za mikrobus, karavan, dodávku
 60,- Kč za autobus, nákladní auto
III. Pokuta za ztrátu parkovacího dokladu činí 300,-Kč

Platnost provozního řádu:
Tento provozní řád nabývá platnosti od 1.1.2013

