
 
Provozní řád placeného nehlídaného parkoviště  TEREA Cheb. s.r.o. 

1. Provozovatel: TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 35002 Cheb 
               Telefonní spojení: 

a. v pracovní den 6:00-14:30 hod.:  354 524 422 
b. mimo prac. dobu:  354 524 479 , 603578201                  

                                                       
2. Práva a povinnosti nájemce a provozovatele:  
2.1. Nájemce obdržel od pronajímatele při podpisu smlouvy k parkovacímu místu parkovací kartu/ ovladač, který mu 

umožní vjezd k parkovacímu místu. V případě ztráty či poškození parkovací karty/ ovladače provede pronajímatel 
výměnu a předchozí zařízení bude deaktivováno. 

2.2. Pronajímatel je oprávněn deaktivovat zařízení pro vjezd kdykoliv, kdy je dle smlouvy oprávněn zabránit nájemci 
v přístupu k parkovacímu místu, zejména v případě ukončení nájmu, nebo jakémkoliv jiném porušení smlouvy ze 
strany nájemce 

2.3. Nájemce je povinen užívat parkovací místo takovým způsobem, aby nezpůsobil škody na zařízení ani jakýchkoliv 
jiných součástech areálu pronajímatele nebo na majetku ostatních nájemců. 

2.4. Parkovací místo je přenosné na všechna vozidla nájemce a s vědomím nájemce i na vozidlo jiné osoby - krátkodobě. 
Ve všech těchto případech se umístí viditelně za čelním sklem kartičku s číslem parkovacího místa jako doklad o 
oprávněnosti obsazení parkovacího místa.  Nájemce je odpovědný za chování jakékoliv osoby, které svěřil parkovací 
kartu. Nájemce není oprávněn užívat parkovací místo za jiným účelem, než který je uveden v nájemní smlouvě.  

2.5. Při přidělování jednotlivých stání se přihlíží k možnosti dobíjení elektromobilů jejich vlastníky. Část stání je proto 
vybavena schválenými a certifikovanými dobíjecími stanicemi. V případě zpozorování požáru nebo kouře v prostoru 
parkoviště je nutné přivolat pomoc HZS na telefonu číslo 150. V případě požáru vozidla je nutno v rámci možností a 
vlastní bezpečnosti pokusit se o odpojení tohoto vozidla od proudu nebo o vypnutí dobíjecí stanice. 

2.6. Nájemce není v žádném případě oprávněn umístit své vozidlo na jiném parkovacím místě, než má pronajaté. 

2.7. Nájemce není oprávněn přenechat parkovací místo do trvalého nebo dlouhodobého podnájmu třetí osobě. Nájemce 
odpovídá za jakékoliv škody způsobené pronajímateli nebo třetím osobám jím nebo osobami, které užívají parkovací 
místo s ním nebo na základě jeho povolení. 

2.8. Parkoviště, kde se parkovací místo nachází, není hlídané. Pronajímatel nezodpovídá za možné ztráty věcí, které by 
byly odcizeny ze zaparkovaného vozidla. 

2.9.  Z důvodů oprav či jiných provozních důvodů je pronajímatel oprávněn na přechodnou dobu omezit nájemce 
v užívání parkovacího místa. Tuto skutečnost oznámí nájemci nejpozději tři dny předem. Tato lhůta se neuplatní 
v případě havárií nebo situací, které nelze předpovídat.  

2.10. Rychlost jízdy automobilů po celé ploše parkoviště je omezena na 10 km/hod. 

2.11. Na všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona  č. 13/1997, o 
pozemních komunikacích, spolu  s vyhláškou č. 30/2001 Sb, o pravidlech provozu na pozemních komunikacích  a další 
právní předpisy související s automobilovou dopravou.  

2.12. V prostorách parkoviště je dále zakázáno: 

- Jakkoliv znečišťovat parkovací plochy a poškozovat prostor parkoviště včetně celého zařízení provozovatele 
- Manipulovat s otevřeným ohněm nebo jej v prostoru parkoviště rozdělávat 
- Mýt nebo jinak čistit vnitřek, vnějšek a motory parkujících vozidel 
- Provádět údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin 

 
Platnost provozního řádu: Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem  1.  10.  2022 

                                                                                              Provozovatel parkoviště 


