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PROVOZNÍ ŘÁD
podzemní parkoviště „TABAČKA“, Tábor, ul.Bílkova
V souladu se smlouvou uzavřenou dne 30.12.2003 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Husovo náměstí 2938, Tábor a následně se smlouvami uzavřenými dne 3.12.2008 a 15.10.2013 s Úřadem práce, Husovo
náměstí 2938, Tábor jsou Technické služby Tábor s.r.o. provozovatelem podzemního parkoviště „TABAČKA“ v
ul.Bílkova, Tábor (dále jen "PG") a poskytují uživatelům parkovací služby za úhradu na základě vydaných čipových
parkovacích karet (dále jen PK).
Základní ustanovení:
1) Statut parkoviště: placené - pouze pro předplatitele.
2) Provozní doba : NON STOP
3) Počet parkovacích míst (dále jen "PM"):
Celkem - 133 PM, z toho: - vyhrazené parkování - 38 PM
- pro služební vozidla a vozidla zaměstnanců úřadů a institucí
sídlících v areálu "Tabačka" a pro ostatní veřejnost - 95 PM
4) Režim přístupu do PG:
vjezd - vjezdovými vraty při současném zaregistrování PK,
opuštění PG výstupy pro "pěší" č.2,3,4 na povrchové parkoviště "Tabačka"
výjezd - příchod do PG vstupy pro "pěší" č.2,3,4 z povrchového parkoviště "Tabačka"
(otevření dveří pomocí PK),
opuštění PG výjezdovými vraty při současném zaregistrování PK
5) Veškerý pohyb v „PG“ je monitorován kamerovým systémem. Zpracování, využití
a archivace dat získaných provozováním kamerového systému probíhá v souladu se zákonem.
Podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).
Bližší informace na tel.: 381 256 001.
6) Cena ročního parkovného se stanovuje vždy na období 1 roku a její výše je uvedena v ceníku
Technických služeb Tábor s.r.o.
7) Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravy cen za parkovací služby s cílem aktuálně
reagovat na vývoj dopravy v klidu v centru města.
8) PK se vystavují na období jednoho roku s platností vždy od 1.1. do 31.12. aktuálního roku.
Za každý (i započatý) měsíc se účtuje 1/12 z aktuální ceny parkovného.
9) Platnost všech karet končí vždy 31.12.aktuálního roku. Po ukončení platnosti bude PK
deaktivována a uživatel již nebude moci parkovacích služeb nadále využívat a parkovací místo
bude nabídnuto dalším zájemcům.
10) Pokyny pro prodloužení platnosti PK na další období za úhradu dle aktuálního ceníku se
zveřejňují na informační tabuli nejpozději 14 dní před ukončením platnosti PK.
11) Uvolněné parkovací místo bude nabídnuto dalším zájemcům podle pořadí. Tento bod se
nevztahuje na parkovací místa typu "vyhrazené parkování".
12) Provozovatel stanovuje poplatek za zapůjčení PK ve výši 200,- Kč + příslušná sazba DPH.
a) Poplatek za zapůjčení PK není úročen a je vratný po ukončení smluvního vztahu
za předpokladu, že uživatel vrátí PK nepoškozenou a splní všechny své závazky vůči
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provozovateli. V případě nedodržení povinnosti uživatele vyplývající z tohoto ustanovení
poplatek propadá ve prospěch provozovatele.
b) Při ztrátě nebo mechanickém poškození PK poplatek propadá.
V případě požadavku na vystavení nové (náhradní) PK, stanovuje provozovatel
povinnost zaplatit nový poplatek ve výši 200,- Kč + příslušná sazba DPH
a
manipulační poplatek ve výši 200,- Kč + příslušná sazba DPH za činnosti spojené
s přípravou, kódováním a výdejem nové PK.
c) Výše uvedené poplatky za výdej nové PK jsou splatné v hotovosti při převzetí PK.

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET:
Převzetím čipové parkovací karty se uživatel zavázal dodržovat provozní řád pro podzemní parkoviště řídit se
při využívání parkovacích služeb těmito pokyny a zásadami při manipulaci s PK a vozidlem při vjezdu a výjezdu z PG.
Nedodržení stanovených podmínek může mít za následek to, že počítačový systém PK zablokuje nebo v horším
případě nastane zablokování celého systému a provozovatel PG bude uplatňovat náhradu škody spojenou se
zprovozněním celého systému na uživateli, který zablokování způsobil.
V případě, že uživatel způsobí zablokování systému opakovaně, bude mu parkovací karta odebrána a zrušen
smluvní vztah.
A) !!! Hlavní zásady:
a) S výjimkou dočasně regulované dopravy v prostoru vjezdu a výjezdu nesmí řidič vjet do PG bez
zaregistrování PK čtečkou u vjezdu a obdobně nesmí řidič vyjet z PG bez zaregistrování PK čtečkou u
výjezdu.
Při nesplnění této podmínky systém neumožní opakovaný vjezd (výjezd) !!!
b) V případě zásahu vyšší moci po zaregistrování PK na vjezdu nebo výjezdu (náledí, porucha
vozidla, výpadek el.energie apod.) a nemožnosti zaparkovat vozidlo v PG nebo opustit PG,
neprodleně odstranit vozidlo z jízdní dráhy a o vzniklé situaci informovat provozovatele.
B) Závazný postup řidiče při vjezdu do PG a parkování:
VRATA MUSÍ BÝT ZAVŘENÁ a svítí "ČERVENÁ" ! ! !
V žádném případě nepřikládat PK ke čtečce pokud jsou vrata v pohybu dolů !!!
1) zastavit u čtečky PK tak, aby bylo možno z okénka řidiče pohodlně dosáhnou na čtecí
zařízení,
2) Přiložit PK ke čtečce. Je-li vše v pořádku, ozve se zvukový signál, na semaforu se rozsvítí
„ZELENÁ" a vrata se začnou otevírat. Po zastavení vrat v horní poloze neprodleně vjet do PG.
3) Pokud se vrata neotevřou, zopakovat činnost z bodu 2 a přesvědčit se, zda na čtečce svítí
zelená LED-kontrolka.
Jestliže se ani v tomto případě vrata do 6 sekund neotevřou, je žádoucí o vzniklé situaci
informovat obsluhu povrchového parkoviště v pracovních dnech v době 7:00-19:00 hod.
nebo v mimopracovní době Městskou policii.
4) Po zaparkování a zabezpečení vozidla v přiděleném boxu (č. boxu je uvedeno na PK),
opustit PG výstupy pro pěší č.2,3,4 na povrchové parkoviště a ve vlastním zájmu se
přesvědčit, zda se dveře použité pro opuštění PG automaticky uzavřely a je tak zabráněno
nepovolaným osobám přístupu do PG.
PK v žádném případě nenechávejte ve vozidle !!! – nedostali byste se zpět do PG
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C) Závazný postup řidiče při výjezdu z PG:
1) Příchod do PG je přípustný pouze vstupy pro pěší z povrchového parkoviště "Tabačka".
Vchod se otevírá za pomoci stejné PK přiložením ke čtečce u příslušných dveří obdobným
způsobem jako u vjezdových a výjezdových vrat.
2) Další postup při výjezdu z PG je obdobný a stejně závazný jako při vjezdu do PG s tím
rozdílem, že uvedené činnosti vykonává řidič v PG u výjezdových vrat.
V případě zásahu vyšší moci po zaregistrování PK při výjezdu (porucha vozidla, výpadek
el. energie apod.) a nemožnosti vyjet z PG, neprodleně odstranit vozidlo z jízdní dráhy
a ihned prostřednictvím systému INTERCOM, umístěného v PG mezi vraty, informovat
o vzniklé situaci obsluhu povrchového parkoviště v pracovních dnech v době
7:00-19:00 hod. nebo v mimopracovní době Městskou policii.

DALŠÍ USTANOVENÍ:
a) Vjezd do PG je zakázán vozidlům používajících nebo přepravujících LPG a vozidlům
vyšším než 2,2 m.
Parkovací místo je určeno pouze pro vozidlo bez přívěsného vozíku.
b) Uživatel je povinen dbát protipožárních opatření a dodržovat přísný zákaz kouření.
c) V případě zaparkování vozidla v jiném parkovacím boxu než je uživateli přidělen,
je provozovatel oprávněn v součinnosti s Městskou policií vozidlo zablokovat technickým
prostředkem a přestupek postoupit k řešení ve správním řízení.
d) Poskytováním parkovacích služeb v podzemních garážích nevzniká uživateli nárok
na hlídání vozidla, jeho příslušenství a předmětů ve vozidle. Provozovatel neručí za jednání
třetí osoby, ani za krádež, vloupání nebo poškození vozidla třetí osobou. Provozovatel ručí
pouze za škody způsobené prokazatelně provozovatelem nebo jeho zaměstnanci.
e) Uživatel je povinen dodržovat veškeré dopravní značení umístěné v PG, jakož i všechny
vyšší právní normy vztahující se k provozu a řízení motorového vozidla a dbát pokynů
přivolané obsluhy a jiných pověřených pracovníků provozovatele nebo strážníků MěPo.
f) Uživatel ručí provozovateli za všechny škody vzniklé použitím vozidla v PG a to bez ohledu
na to, zda se jedná o oprávněné nebo neoprávněné použití vozidla.
Toto ustanovení nezbavuje provozovatele práva uplatnit případné nároky za vzniklou škodu
přímo vůči třetím osobám.
g) Uživatel je povinen pečlivě dbát o svěřenou PK. V případě jejího poškození, ztráty nebo
zcizení je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli, který učiní
nezbytná opatření a stanoví podmínky pro výdej nové (náhradní) PK.
h) PK platí pouze pro PG „Tabačka“.
ZÁVĚREM:
Provozovatel je přesvědčen, že při správném dodržovaní výše uvedených zásad při vjezdu do PG a výjezdu z
PG všemi uživateli bude využívání parkovacích služeb bezproblémové.
Při závažném porušení stanovených zásad může jediný uživatel připravit nepříjemné chvíle všem ostatním uživatelům.
V Táboře dne 27.4.2004

Za provozovatele:

Aktualizováno 1. 10. 2019

Michal Novák
Vedoucí provozu parkování
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