PODMÍNKY REZIDENTNÍHO/ABONENTNÍHO PARKOVÁNÍ V OBLASTECH PLACENÉHO STÁNÍ V TÁBOŘE
Uzavřením smlouvy o rezidentním/abonentním parkování v oblastech placeného stání v Táboře a dohody o zapůjčení identifikační
rezidentní/abonentní karty se provozovatel a uživatel dohodli na těchto smluvních podmínkách:
I. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A DEFINICE
(1) Smluvní strany se shodly na následujícím vymezení některých pojmů:
a) smlouvou se rozumí smlouva o rezidentním/abonentním parkování v oblastech placeného stání v Táboře,
b) podmínkami rezidentního/abonentního parkování (dále jen "PRP/PAP") se rozumí tyto podmínky rezidentního/abonentního parkování v
oblastech placeného stání v Táboře,
c) oblasti placeného stání (dále jen "OPS") se rozumí území vyznačené na plánku, který je přílohou těchto PRP/PAP,
d) kartou se rozumí identifikační rezidentní/abonentní parkovací karta vydaná uživateli na základě dohody o zapůjčení
e) oblasti se rozumí část OPS vyznačená na plánku, který je přílohou těchto PRP/PAP,
f) parkováním se rozumí stání ve smyslu platných právních předpisů.
(2) Smluvní strana označená v záhlaví smlouvy jako provozovatel prohlašuje, že je na základě smlouvy uzavřené s městem Tábor oprávněným
provozovatelem OPS.
(3) Smluvní strany se dohodly, že podle § 262 obchodního zákoníku se jejich právní vztah založený smlouvou řídí obchodním zákoníkem. Ve
věcech, které nejsou výslovně upraveny smlouvou ani těmito PRP/PAP se práva a povinnosti stran řídí těmi ustanoveními obchodního
zákoníku, která jsou povahou svého předmětu úpravy danému právnímu vztahu nejbližší.
II. PRÁVA SPOJENÁ S KARTOU
(1) Karta je smluvními stranami dohodnutým potvrzením o uzavření smlouvy a její užívání způsobem uvedeným v těchto PRP/PAP zajišťuje
uživateli po dobu platnosti karty právo rezidenta/abonenta OPS. Karta obsahuje následující údaje shodné s údaji ve smlouvě, jinak je neplatná:
a) sériové číslo karty,
b) údaj o době platnosti,
c) údaj o oblasti, pro kterou je určena,
d) RZ vozidla/název, pro které byla karta vydána.
(2) Právem rezidenta OPS se rozumí oprávnění uživatele parkovat v rámci OPS v příslušné oblasti uvedené ve smlouvě, a to v místech
určených pro stání vozidel a označených jako vyhrazené parkoviště pro rezidentní a abonentní stání značkou IP12, popř. kombinovanou se
značkou označující způsob stání a s dodatkovou tabulkou "VYHRAZENO PRO DRŽITELE PARKOVACÍCH KARET OBLASTI STARÉ MĚSTO
( NOVÉ MĚSTO )" nebo „PRO VOZIDLA S PLATNOU PARKOVACÍ KARTOU OBLASTI STARÉ MĚSTO (NOVÉ MĚSTO)“, a to vozidlem,
jehož RZ/název je uvedena ve smlouvě a na kartě a vozidlo je touto kartou vybaveno.
(3) Podmínkou výkonu práva rezidenta/abonenta OPS je:
a) dodržování povinností vyplývajících z těchto PRP/PAP,
b) plné respektování platných právních předpisů v oblasti dopravy a místní úpravy vztahující se k parkování,
c) řádné umístění karty v souladu s těmito PRP/PAP,
d) oprávněné použití karty.
(4) Uživatel je povinen respektovat následující podmínky při umístění karty:
a) Pouzdro pro umístění karty musí být umístěno v pravém horním rohu čelního skla vozidla z pohledu řidiče.
b) karta umístěná v pouzdře musí být zcela viditelná a nesmí být ani částečně zakryta tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými
předměty,
c) je zakázáno umisťovat do pouzdra určeného pro kartu jakékoliv jiné předměty, zejména předměty způsobilé rušit bezkontaktní přenos
informací z karty,
d) karta musí být v pouzdře umístěna tak, aby byly z vnější strany zřetelně čitelné všechny identifikační údaje
(5) Nepřenosná karta může být oprávněně použita pouze pro vozidlo, jehož SPZ je na kartě uvedena. Uživatel není oprávněn tuto kartu
přenechávat jiným osobám nebo dovolit její užívání jinými osobami.
(5.1) Přenosná abonentní karta může být oprávněně použita pouze pro jedno vozidlo.
(6) Právo rezidenta/abonenta OPS je omezeno na dobu platnosti karty a po uplynutí této doby není uživatel oprávněn kartu užívat a je povinen
učinit dostatečná opatření, aby nemohla být karta zneužita jinou osobou, zejména aby nemohla být vydávána za platnou nebo jakkoliv
upravována.
(7) Právo rezidenta/abonenta OPS je omezeno na oblast OPS, pro kterou byla karta vydána, a uživatel není oprávněn parkovat v jiných
oblastech OPS určených pro rezidentní a abonentní parkování. Při parkování v částech OPS určených pro krátkodobé a střednědobé placené
stání není uživatel jakkoliv zvýhodněn a je povinen hradit parkovné a respektovat podmínky parkování uvedené na dodatkových tabulkách ke
značkám IP13c a na parkovacích automatech. Výjimky z těchto ustanovení mohou být uvedeny v platném ceníku systému parkování
provozovatele.
(8) Právo rezidenta/abonenta OPS je omezeno pouze na vozidlo využívající jedno parkovací stání o délce nepřekračující 5,5 m, a to včetně
všech předmětů umístěných na vozidle nebo z vozidla vyčnívajících. Za vozidlem nesmí být při parkování v OPS připojeno jakékoliv přípojné
vozidlo.
III. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
(1) Uživatel je povinen se při parkování v OPS řídit těmito PRP/PAP a učinit dostatečná opatření k tomu, aby karta nemohla být neoprávněně
užívána jinou osobou.
(2) Uživatel není oprávněn kartu jakkoliv upravovat, duplikovat nebo kopírovat, zhotovovat její napodobeniny nebo rozmnoženiny nebo měnit
údaje v ní uvedené a je povinen učinit dostatečná opatření, aby nemohla být karta upravována, duplikována nebo kopírována jinou osobou, aby
nemohly být zhotovovány její napodobeniny nebo rozmnoženiny nebo měněny údaje v ní uvedené jinou osobou. Dojde-li k jakékoliv úpravě,
duplikaci nebo kopírování karty, ke zhotovení její napodobeniny nebo rozmnoženiny nebo ke změně údajů v ní uvedených, pozbývá karta
platnosti, přičemž uživatel nemá v takovém případě nárok na vydání karty náhradní (duplikátu).
(3) V případě požadavku uživatele na provedení změny na parkovací kartě (změna RZ, změna oblasti) v průběhu její platnosti, je provozovatel
oprávněn účtovat manipulační poplatek dle platného ceníku. Manipulační poplatek je splatný v hotovosti.
(4) Dojde-li ke ztrátě nebo zničení, je uživatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele, nemá však nárok na úplné nebo
částečné vrácení ceny zaplacené podle smlouvy. Tím není vyloučena možnost vydání nové karty na vozidlo se stejnou RZ, na základě uzavření
nové smlouvy. Provozovatel v takovém případě vydá uživateli na jeho žádost proti zaplacení manipulačního poplatku v hotovosti novou kartu

stejného druhu s platností na dobu do uplynutí doby platnosti původní karty. V případě přenosné abonentní parkovací karty má uživatel nárok
pouze na parkovací kartu za cenu další v pořadí (viz. platný ceník).
(5) Dojde-li k poškození karty, je uživatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a poškozenou kartu vrátit.
Provozovatel v takovém případě vydá uživateli na jeho žádost proti zaplacení manipulačního poplatku v hotovosti novou kartu stejného druhu s
platností na dobu do uplynutí doby platnosti původní karty.
(6) Dojde-li ke zcizení karty, je uživatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a nejbližší oddělení PČR. Provozovatel
v takovém případě vydá uživateli na jeho žádost-proti předložení protokolu z PČR a proti zaplacení manipulačního poplatku v hotovosti novou
kartu stejného druhu s platností na dobu do uplynutí doby platnosti původní karty.
(7) Přestane-li uživatel užívat vozidlo, pro které mu byla karta vydána, z důvodu změny v osobě vlastníka nebo provozovatele vozidla, je povinen
neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a vrátit kartu. Uživatel nemá v takovém případě nárok na úplné nebo částečné vrácení
ceny zaplacené podle smlouvy. Provozovatel mu však vydá na jeho žádost proti zaplacení manipulačního poplatku v hotovosti novou kartu pro
jiné vozidlo s platností na dobu do uplynutí doby platnosti původní karty.
(8) Změní-li uživatel své bydliště, (nové bydliště mimo stávající OPS), je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a vrátit
kartu. Provozovatel může na žádost uživatele vrátit poměrnou část ceny zaplacené podle smlouvy. Tato poměrná část se vypočte tak, že se
zaplacená cena vydělí počtem měsíců, na které byla karta vydána a vynásobí počtem celých měsíců, které zbývají do uplynutí doby platnosti
karty.
(9) Uživatel je povinen na žádost pracovníka kontroly, tj. strážníka Městské Policie Tábor, policisty Policie České republiky a pracovníka kontroly
provozovatele s pověřením, umožnit tomuto pracovníkovi detailní kontrolu karty. Pracovník kontroly je oprávněn na místě kartu zkontrolovat a
při podezření z neoprávněného používání karty, z duplikace či upravování karty nebo z jiného porušování těchto PRP/PAP kartu odebrat k bližší
kontrole. Při odebrání karty k bližší kontrole vydá pracovník kontroly uživateli písemné potvrzení o odebrání karty a poučí jej, kdy a kde bude
uživateli karta po provedené kontrole vrácena.
IV. SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROVOZOVATELEM
(1) Provozovatel se zavazuje soustavně a dlouhodobě vyvíjet v rámci plnění smlouvy uzavřené mezi ním a městem Tábor činnosti směřující k
organizaci dopravy v klidu v OPS tak, aby byly vytvářeny podmínky k uspokojování poptávky po parkování v Táboře.
(2) Provozovatel se zavazuje vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby mohl uživatel v co možná nejširší míře užívat svých práv rezidenta/abonenta
OPS.
(3) Provozovatel se zavazuje poskytnout uživateli součinnost při uplatňování jeho práv rezidenta/abonenta OPS vůči osobám, které
neoprávněně parkují v OPS:
(4) Provozovatel zaručuje uživateli, že oprávněným výkonem práv rezidenta/abonenta OPS v souladu s těmito PRP/PAP neporuší platné právní
předpisy ani místní úpravu při parkování v rámci OPS v příslušné oblasti uvedené ve smlouvě, a to v místech určených pro stání vozidel a
označených jako vyhrazené parkoviště pro rezidentní a abonentní stání značkou IP12, popř. kombinovanou se značkou označující způsob stání,
a s dodatkovou tabulkou "VYHRAZENO PRO DRŽITELE PARKOVACÍCH KARET OBLASTI STARÉ MĚSTO ( NOVÉ MĚSTO )", Nebo “PRO
VOZIDLA S PLATNOU PARKOVACÍ KARTOU OBLASTI STARÉ MĚSTO (NOVÉ MĚSTO)“
(5) Provozovatel se nezavazuje ke střežení vozidla a neodpovídá uživateli za odcizení vozidla nebo jakékoliv škody na vozidle, jeho součástech
a příslušenství nebo věcech ve vozidle umístěných.
(6) Provozovatel se nezavazuje k vyhrazení konkrétního parkovacího stání pro uživatele a nezaručuje uživateli, že bude možné kdykoliv v době
platnosti karty nalézt v rámci příslušného sektoru OPS vhodné volné parkovací místo.
V. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
(1) V případě, že vyjde najevo, že prohlášení učiněná uživatelem ve smlouvě byla nepravdivá, je provozovatel oprávněn s okamžitou účinností
ukončit platnost vydané karty, což oznámí uživateli písemně spolu s výzvou ke vrácení karty. Uživatel je v takovém případě povinen:
a) nejpozději do tří dnů od doručení písemné výzvy vrátit kartu provozovateli,
b) zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny zaplacené podle smlouvy,
c) v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené sub. a) zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
(2) Zjistí-li provozovatel, že uživatel porušil svou důležitou povinnost vyplývající z těchto PRP/PAP, upozorní na tuto skutečnost uživatele
písemně spolu s výzvou ke zjednání nápravy.
(3) Zjistí-li provozovatel, že uživatel porušil opakovaně svou důležitou povinnost vyplývající z těchto PRP/PAP, ačkoliv na její porušení byl již v
minulosti upozorněn, je oprávněn s okamžitou účinností ukončit platnost vydané karty, což oznámí uživateli písemně spolu s výzvou ke vrácení
karty. Uživatel je v takovém případě povinen: a) nejpozději do tří dnů od doručení písemné výzvy vrátit kartu provozovateli,
b) v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené sub. a) zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
(4) Za důležité povinnosti uživatele ve smyslu odst. (2) a (3) se považují zejména povinnosti uvedené v článku II. odst. (4), (5), (7) a (8) a v
článku III. odst. (1), (2), (5), (6) a (8) těchto PRP/PAP.
(5) Smluvní pokuta je splatná ve všech případech do tří dnů od předložení vyúčtování smluvní pokuty ze strany provozovatele uživateli.
VI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
(1) Smlouva je uzavřena vždy na dobu shodnou s dobou platnosti karty, která byla na jejím základě vydána.
(2) Dohodou smluvních stran může být smlouva ukončena kdykoliv.
(3) Při ukončení smlouvy dohodou je provozovatel povinen vrátit uživateli poměrnou část ceny zaplacené podle smlouvy; tato poměrná část se
vypočte tak, že se zaplacená cena vydělí počtem měsíců, na které byla karta vydána, a vynásobí počtem celých měsíců, které zbývají
do uplynutí doby platnosti karty.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v systému a v režimu parkování a úpravu cen parkovného cílem s cílem aktuálně reagovat na
vývoj dopravy v centru města. Tyto změny nepostihnou aktuálně platné smlouvy.
(2) Uživatel je povinen respektovat aktuálně platné svislé i přechodné dopravní značení související s trvalými nebo dočasnými změnami
v systému a režimu parkování, které mění rozsah či kapacitu OPS vyznačené na plánku, který je přílohou těchto PRP/PAP.
(3) Práva a povinnosti smluvních stran, založená smlouvou a těmito PRP/PAP přecházejí též na právní nástupce smluvních stran.

