PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ
Pravidla pro využívání vnitřního parkoviště:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

provozní doba parkoviště P1 je od pondělí do soboty od 7:00 do
21:00 a v neděli od 8:00 do 21:00, mimo tuto dobu je parkoviště
uzavřeno
provozní doba parkoviště P2 je od pondělí do soboty od 7:00 do
22:00 a v neděli od 8:00 do 22:00, mimo tuto dobu je parkoviště
uzavřeno ve směru pro vjezd; výjezd parkoviště se uzavírá po
ukončení provozní doby multikina,
na všech parkovacích plochách platí ustanovení Pravidel silničního
provozu č. 361/2000 Sb. spolu s Vyhláškou č. 30/2001,
řidiči jsou povinni při vjezdu, odstavení i při výjezdu z parkoviště
Galerie Teplice (dále jen „GT“) respektovat tento Provozní řád
vnitřního parkoviště a případné pokyny Ostrahy parkoviště,
tento Provozní řád upravuje parkování vozidel na parkovišti GT
umístěného v 1.PP a ve 3.NP,
parkoviště v GT je v soukromém vlastnictví; jeho správu a údržbu
zajišťuje Správa GT,
prostory parkoviště jsou monitorovány po celou dobu provozu.
Parkoviště GT není hlídané parkoviště ve smyslu § 245 odst. 1 věta
druhá NOZ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
Poplatek za parkování na vnitřním parkovišti:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

před vjezdem na parkoviště si řidič vyzvedne z automatu parkovací
lístek, který slouží k jednorázovému bezplatnému parkování po
dobu pobytu v centru, maximálně však po dobu 2 hodin/den/RZ ve
všední dny a 3 hodin/den/RZ o víkendech a svátcích,
po překročení časového limitu je nutné uhradit poplatek v
parkovacím automatu; automat vydá nový lístek, který umožní
výjezd z areálu do 20 min. od zaplacení,
při ztrátě parkovacího lístku bude účtován poplatek ve výši 500 Kč;
zaplacením poplatku se nezakládá nárok uživatele parkoviště na
náhradu škody vzniklé při použití parkoviště,
v pracovních dnech poplatek za parkování činí 30 Kč za první
hodinu parkování v době převyšující 2 hodiny bezplatného
parkování, každá další hodina činí 50 Kč,
o víkendech poplatek za parkování činí 30 Kč za první hodinu
parkování v době převyšující 3 hodiny bezplatného parkování,
každá další hodina činí 50 Kč,
při poruše parkovacího automatu volejte Ostrahu GT +420 702 284
253 nebo použijte přímo na výjezdovém nebo vjezdovém stojanu
umístěnou komunikační linku na Ostrahu GT,
parkování nájemců v prostorách centra se řídí podmínkami
parkování pro veřejnost.

▪

▪

Na vnitřním parkovišti je zakázáno konat následující činnosti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
Ostraha GT rozhoduje o povolení vjezdu v případě:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pochybnosti o povaze vozidla,
pochybnosti o celkové hmotnosti a maximálním rozměru vozidla,
pochybnosti o technickém stavu vozidla,
pochybnosti o bezpečnosti vozidla,
pochybnosti o zdravotní způsobilosti řidiče vozidla,
odstavené vozidlo musí řidič před opuštěním zabezpečit proti
samovolnému pohybu,
vozidlo ponechané na parkovišti mimo otvírací dobu bude ve
spolupráci s městskou nebo státní policií zajištěno nebo odtaženo
na náklady majitele vozidla,
kontrolu dodržování a plnění Provozního řádu parkoviště provádí
Ostraha GT,
v případě mimořádné události je Ostraha GT oprávněna zabránit
vjezdu jakéhokoliv vozidla,
v případě úrazu je uživatel povinen informovat o této skutečnosti
Ostrahu GT na tel. čísle +420 702 284 253 a Správu GT,

v případě automobilové havárie je uživatel povinen o této
skutečnosti informovat Ostrahu GT na tel. čísle +420 702 284 253
a Správu GT,
maximální povolená rychlost parkoviště je 20 km/h,
řidiči jsou povinni respektovat pokyny pracovníků provádějících
úklid při kalamitních stavech, např. při odklízení přívalu sněhu,
parkoviště smí být využito pouze k příjezdu a zaparkování vozidel
návštěvníků, popřípadě vozidel smluvních partnerů GT, a to pouze
na místech k tomu určených,
není povolen vjezd vozidel s přívěsným vozíkem,
není povolen vjezd motocyklům,
není povoleno parkování vozidel LPG, CNG mimo vyhrazená stání
na parkovišti ve 2.NP a není povolen vjezd těchto vozidel na
parkoviště v 1.PP,
vozidlům vyšších (včetně příslušenství) než 2 m a vozidel, jejichž
celková hmotnost převyšuje 3500 kg, není vjezd povolen na žádné
z vnitřních parkovišť GT,
na parkoviště je povolen vjezd pouze osobním automobilům;
speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími
mechanizmy, reklamní atd.), mohou na parkoviště vjíždět pouze na
základě povolení Ostrahy GT (tel. čísle +420 702 284 253) nebo
Správy GT,
Ostraha GT je oprávněna na plochách celého parkoviště regulovat
dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel,
při vyhlášení evakuačních opatření jsou všechny osoby přítomné
na parkovišti, včetně řidičů parkujících vozidel, povinny se podřídit
příkazům zásahových (respektive bezpečnostních) sborů, Správy
GT a Ostrahy GT,
případné dílčí rozporuplnosti tohoto Provozního řádu vnitřního
parkoviště nemají vliv na jeho platnost.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin,
mytí nebo čištění interiéru vozidel, vysypávání nedopalků cigaret,
odhazování nedopalků cigaret, oklepávání bláta z vozidel a jakékoli
další znečišťování parkovacích ploch,
mytí nebo čištění karosérií a motorů parkujících vozidel,
fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy za účelem
komerce,
konat cvičné jízdy autoškolám,
vstupovat na venkovní parkoviště GT osobám podnapilým nebo
pod vlivem omamných nebo jiných psychotropních látek, které by
svým jednáním ohrozily provoz vozidel, nebo způsobily škodu na
majetku,
jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech
nebo na jiných obdobných prostředkách (např. motokárách),
pouštět jakékoli modely dopravních prostředků (např. aut či letadel),
nechat volně pobíhat zvířata (např. psi bez vodítka či náhubku),
provádění stánkového nebo pochůzkového prodeje,
provádět jakoukoli politickou agitaci či shromáždění,
provádět jakékoli reklamní či marketingové akce včetně rozdávání
reklamních letáků a jejich umísťování na vozidla (např. za stěrače),
provádět hudební produkce, ať reprodukované z různých zařízení
či živě,
manipulovat s jakýmkoliv bezpečnostním či protipožárním
vybavením GT,
manipulovat s výbušninami a požárně nebezpečnými látkami,
zdržovat se v prostorách parkoviště bez platného parkovacího
lístku,
umísťovat jakékoliv jiné předměty mimo svá motorová vozidla,
zastavit a stát na místech mimo míst vyznačených pro parkování,
parkovat na stáních vyhrazených pro invalidy – neplatí pro držitele
průkazu ZTP,
jakkoliv zasahovat do vybavení a zařízení parkoviště,
uživatel parkoviště je povinen nahlásit Ostraze GT jakékoliv
podezřelé předměty na tel. čísle +420 702 284 253.

V celém prostoru vnitřního parkoviště GT je zakázáno kouřit, manipulovat
s otevřeným ohněm, nebezpečnými či hořlavými látkami!
Parkování na vnitřních parkovištích GT mimo provozní dobu není povoleno!
Vozidla překážející provozu na vnitřním parkovišti mohou být na náklady majitelů
těchto vozidel odstraněna!
Tento Provozní řád je platný od 1.12.2021

