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Smluvní podmínky pro uživatele podzemního parkoviště Tabačka 
 

 
 
1)  Platnost parkovací karty (dále jen PK) se kóduje na období 1 roku vždy od 1. dne v měsíci, 

případně po celých měsících. (počítáno od 1.dne v měsíci). 
  
2)  Prodloužení platnosti PK na další období za úhradu dle aktuálního ceníku je nutno zajistit u 

provozovatele. Nejpozději však v den konce platnosti PK. 
 
3)  Po ukončení platnosti bude PK deaktivována a uživatel již nebude moci parkovacích služeb 

využívat. Pokud uživatel PK nevrátí   nejpozději do 14 dnů ode dne skončení platnosti PK, nebo 
neuhradí poplatek za parkovací místo na další období, bude parkovací místo přiděleno dalšímu 
zájemci. Záloha za PK, která nebyla vrácena provozovateli ve lhůtě 14 po skončení platnosti propadá 
ve prospěch provozovatele. Uvolněné parkovací místo bude nabídnuto dalším zájemcům podle 
pořadí. 

 
4)  V případě, že uživatel zaparkované vozidlo neodstraní nejpozději do 14 dnů po skončení platnosti 

PK, sjednává se počínaje 15 dnem po skončení platnosti PK smluvní pokuta ve výši 500Kč za 
každý započatý den. Nebude-li vozidlo odstraněno ani ve lhůtě 3 měsíce od konce platnosti PK, je 
provozovatel oprávněn zaparkované vozidlo na náklady uživatele odtáhnout.  

   
5)  Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravy cen za parkovací služby s cílem aktuálně reagovat na 

změnu faktorů, které mají vliv na vývoj dopravy v klidu v centru města. 
      
6)  Uživatel se zavazuje, že bude o svěřenou PK řádně pečovat a dbát, aby nedošlo k mechanickému 

poškození plastu vlivem tepelného nebo slunečního záření a poškození čipu uvnitř karty. 
   
7)  Při zcizení, ztrátě nebo mechanickém poškození PK a požadavku na vystavení nové (náhradní) 

karty stanovuje provozovatel povinnost zaplatit novou zálohu ve výši 200,- Kč + platná základní 
sazba DPH. Záloha na novou kartu je splatná v hotovosti při převzetí PK. 

 
8)  Záloha za PK není úročena a je vratná po ukončení smluvního vztahu za předpokladu, že uživatel 

vrátí kartu nepoškozenou a splní všechny své závazky vůči provozovateli. V případě nedodržení 
povinnosti uživatele vyplývající z tohoto ustanovení záloha propadá. 

  
9) DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 
     (a) Tato smlouva je platná pouze po dobu platnosti karty – úhradou parkovného na další období se 
          smlouva prodlužuje vždy o dobu 
          na kterou bude parkovné zaplaceno.  
     (b) Dohodou smluvních stran může být smlouva ukončena kdykoliv. 
     (c) 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. 
 

 
O konci platnosti PK bude uživatel informován e-mailem. Toto upozornění je odesíláno měsíc před 
koncem platnosti PK. 
 


