Provozní doba parkoviště:
Pondělí až neděle 06:30 – 23:30
Výjezd z parkoviště bude umožněn do 60 minut
po ukončení akce v sousední O2 areně.

PARKOVÁNÍ
V GALERII HARFA
ceník parkovného od 8.11. 2018
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Platný tarif je komunikován u vjezdů
do parkoviště a rovněž na www.galerieharfa.cz

PRVNÍ 4 HODINY ZDARMA
KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA: 50 KČ (vč.DPH)

O2 arena

PRVNÍ 4 HODINY ZDARMA
PŘI PŘÍJEZDU PO 16:00 POUZE 2 HODINY ZDARMA

P
P

B

KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA: 100 KČ (vč.DPH)

C

PRVNÍ 2 HODINY ZDARMA
KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA: 100 KČ (vč.DPH)

Provozní řád parkoviště je umístěn u vjezdů
a výjezdů z parkoviště a rovněž na
www.galerieharfa.cz.
Návštěvníci O2 areny mohou využít
Parkovací dům – vjezd z ulice Lisabonská
(více na www.o2arena.cz/cz/parkovani).

Opusťte parkoviště do 15 min po zaplacení! V případě
opakovaného vjezdu do 120 min se doby parkování sčítají!

Ztráta parkovacího lístku 1000 Kč (vč. DPH)

Prodloužení doby parkování zdarma:
• o 2 HODINY při útratě 500 Kč a více v obchodech
Galerie Harfa (na vyžádání na Info stánku v přízemí)

Provozovatel parkoviště:
C & R Developments s.r.o.
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7
IČ 27187179

• na 5 HODIN při návštěvě:
(na vyžádání v jednotlivých
provozovnách)

• ZCELA ZDARMA po dobu návštěvy:
(na vyžádání v jednotlivých
provozovnách)
P04/1118

(v přízemí)

P-2

P–1

LEGENDA
Platební automat
(hotovost + platební karty)

VJEZD
OCELÁŘSKÁ

Platební automat
(pouze platební karty)

VÝJEZD
OCELÁŘSKÁ

Správa parkoviště /
informace / pokladna

Noční vstup

VJEZD
ČESKOMORAVSKÁ

Vjezd

VÝJEZD
ČESKOMORAVSKÁ

Výjezd

Přejezd mezi P-1 a P-2

P-1
Info stánek

P–2

Výtah

Eskalátor

Travelátor

P-1

Obchodní centrum Galerie Harfa

PROVOZNÍ ŘÁD PODZEMNÍHO
NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ
(dále jen Provozní řád)

5

Evakuace

Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, včetně uživatelů, povinny
podřídit se příkazům zásahových (respektive bezpečnostních) sborů, správy Centra, obsluhy
parkoviště či bezpečnostní služby Centra.
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Otevírací doba podzemního parkoviště pro veřejnost

Provozní doba podzemního parkoviště je vedením Centra určena takto:
PO–NE: 6:30–23:30
Vjezd 6:30–22:30
Výjezd 6:30–23:30. Výjezd z parkingu bude rovněž umožněn do 60 minut po ukončení akce
v sousední O2 areně.

1

Rozsah platnosti
Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností C&R Developments s.r.o. (dále jen „provozovatel“) a vlastníky/řidiči motorových vozidel, kteří si
budou dočasně pronajímat parkovací stání v podzemním parkovišti OC Galerie Harfa
(dále jen „uživatelé“). Vjezdem do podzemního parkoviště se uzavírá smlouva o nájmu
parkovacího místa. Podzemní parkoviště Centra není hlídané. Provozovatel ani obsluha parkoviště neodpovídá za možné ztráty věcí, a to jakékoliv povahy, které by byly odcizeny ze zaparkovaného vozidla. Provozovatel ani obsluha parkoviště nezodpovídá za
škody způsobené třetí osobou.

2

Poloha podzemního parkoviště
Parkoviště pro uživatele se nachází v prvním a druhém podzemním podlaží Obchodního centra Galerie Harfa (dále jen Centrum).

Vstup do parkoviště je od 22:30 do 6:30 uzavřen všem osobám, které se nenachází v prostorách Centra.
Vstup do parkoviště po 22:30 je zajištěn přes personální vstup z Ocelářské ulice vedoucí přímo do parkoviště.

7

Poplatek za parkování

7.1

Odebráním parkovací karty z parkovacího automatu nabývá uživatel právo využívat vyznačené parkovací místo k odstavení vozidla.
Uživatel má povinnost uhradit provozovateli stanovené poplatky za parkování. Tuto povinnost má i tehdy, pokud není vozidlo odstaveno na vyznačeném parkovacím místě.
Výše poplatku za parkování se řídí platným ceníkem, viz bod 7.14.
V případě, že vozidlo vyjede z parkoviště a do 120 minut se vrátí zpět, budou pro výpočet parkovného obě doby použití parkoviště sečteny.
Pro zaplacení hodinového parkovacího poplatku je brána v úvahu vždy každá započatá
hodina.
K úhradě poplatků za parkování slouží platební automaty umístěné v prostoru parkoviště.
V případě poruchy platebního automatu či výjezdové závory je uživatel povinen informovat obsluhu parkoviště.
Výjezd z parkoviště je možný pouze po zaplacení stanoveného poplatku.
Po zaplacení parkovného je na odjezd vozidla stanoven časový limit 15 minut.
Uživatel je povinen odebrat parkovací kartu u vjezdového stojanu, pečlivě ji uschovat
a použít ji pro otevření závory na výjezdu. Odhození parkovací karty v době před řádným otevřením výjezdové závory je považováno za ztrátu parkovací karty.
Při ztrátě parkovací karty je uživatel povinen uhradit smluvní pokutu 1 000 Kč. V případě, že bude možné dohledat uživatele a potvrdit dobu jeho pobytu v parkovišti pomocí kamerového systému, zaplatí uživatel řádný poplatek za parkování plus poplatek
za dohledání ve výši 100 Kč.
Výjezd z podzemního parkoviště v době jeho uzavření (tj. od 23:30 do 6:30) je zpoplatněn jednorázovou částkou 500 Kč nad rámec řádného parkovného.
O případné reklamaci bude sepsán reklamační protokol.
Poplatky za parkování jsou provozovatelem parkoviště stanoveny takto:

7.2
7.3
7.4
7.5

3

Pravidla pro využívání podzemního parkoviště Centra

3.1

Na všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, spolu s vyhláškou
č. 30/2001 Sb.
Maximální výška vozidla je stanovena v 1. podzemním podlaží na 2,2 m a v 2. podzemním podlaží 2,1 m. Maximální výšku vozidla upravuje dopravní značení na vjezdu
do podzemního parkoviště.
Uživatelé jsou povinni při vjezdu na parkoviště Centra, při odstavení vozidla, při pohybu po parkovišti a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád, pokyny správce Centra
a obsluhy parkoviště. Obsluha je pověřena a oprávněna na plochách celého parkoviště
usměrňovat dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.
Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu, zaparkování vozidel uživatelů, k uložení
nakoupeného zboží, k nastoupení osob do parkujících vozidel a k odjezdu těchto vozidel.
Speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanismy, reklamní atd.)
mohou na toto parkoviště vjíždět pouze s písemným povolením správy Centra, za přítomnosti obsluhy parkoviště.
Vozidlům je povoleno parkovat pouze na místech k tomu určených, tj. vyznačených vodorovným značením na ploše parkoviště.
Za chybné parkování bude obsluhou parkoviště považováno (i krátkodobé) odstavení
vozidla nad vodorovným značením, parkování v rozporu se svislým dopravním značením, parkování na žlutých/modrých/oranžových chodnících pro pěší, ve vjezdech, výjezdech, místech pravomocně označených (i přenosným značením) nebo na vyhrazených plochách (k vyhrazeným plochám náleží parkovací místa vyhrazená pro vozidla
držitelů karet ZTP/TP). Vozidly invalidů (tělesně postižených) se pro účely tohoto Provozního řádu podzemního parkoviště rozumí pouze vozidla označená v souladu s Vyhláškou č. 30/2001 Sb. – viz bod 3.1 tohoto Provozního řádu podzemního parkoviště.
Výjimky z tohoto ustanovení nejsou ve Vyhlášce uvedeny.
Za poškození vjezdové či výjezdové závory je stanovena smluvní pokuta 3 500 Kč.
Vozidlům s pohonem LPG nebo CNG je do prostor podzemního parkoviště vjezd zakázán.
Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště je omezena na max. 10 km/h.
Uživatelé jsou povinni informovat obsluhu parkoviště o všech mimořádných událostech
v parkovišti (dopravní nehody, zranění, porucha platebního automatu, porucha vjezdové/výjezdové závory apod.).
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V prostorách podzemního parkoviště Centra je zakázáno

4.1
4.2
4.3

Provádět údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
Mýt nebo čistit vnitřek vozidla, karoserie a motory parkujících vozidel.
Jakkoliv znečišťovat parkovací plochy nedopalky cigaret, blátem z vozidel, výkaly či odpadky.
Poškozovat prostor parkoviště a zařízení provozovatele na parkovišti instalovaná.
Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce,
provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterií nebo hazardních her.
Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej bez písemného povolení schváleného
správou Centra, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez písemného souhlasu vedení Centra. Dále se na parkovišti zakazuje umisťování letáků, transparentů,
hesel, výzev apod., a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
Fotografovat, ﬁlmovat nebo pořizovat videozáznamy.
Provozovat cvičné jízdy autoškol.
Dále je na parkovišti i z bezpečnostních důvodů zakázáno:
Pohybovat se podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
Setrvávat v zaparkovaných vozidlech po dobu delší než nezbytně nutnou. Obsluha je,
uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení.
Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách).
Nechat bez dozoru malé děti.
Vstupovat se zvířaty.
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A

P RVN Í 4 H O D IN Y ZD AR MA
K A ŽD Á D AL ŠÍ ZAP O Č ATÁ H O D IN A: 50 KČ (v č. D P H )

P RVN Í 4 H O D IN Y ZD AR MA
P Ř I P Ř ÍJEZD U P O 16: 00 P O U ZE 2 H O D IN Y ZD AR MA

B

K A ŽD Á D AL ŠÍ ZAP O Č ATÁ H O D IN A: 100 KČ (v č. D P H )

C

P RVN Í 2 H O D IN Y ZD AR MA
K A ŽD Á D AL ŠÍ ZAP O Č ATÁ H O D IN A: 100 KČ (v č. D P H )

7.15
7.16

Platný tarif je komunikován u vjezdů do parkoviště a rovněž na
www.galerieharfa.cz.
Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu parkování zdarma
v rámci občasných marketingových akcí.
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Závěrečná ustanovení

8.1
8.2

Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Protizákonné jednání vůči uživatelům podzemního parkoviště Centra řeší na základě
oznámení postižených, prostřednictvím správy Centra či bezpečnostní služby Centra,
Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
Vozidla překážející provozu na podzemním parkovišti nebo vozidla v rozporu s tímto
Provozním řádem podzemního parkoviště budou na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor podzemního parkoviště Centra.
Na podzemním parkovišti zároveň platí Návštěvní řád Centra.
Tento Provozní řád podzemního parkoviště Centra nabývá účinnosti
dne 8. 11. 2018.

8.3

8.4
8.5

Správa centra
Obchodní centrum Galerie Harfa
Pozn.: Vedení Centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Provozního řádu. Prostory Centra jsou monitorovány
bezpečnostním kamerovým systémem registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), registrace č. 00054115.

