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Provozní řád parkovacího domu 

„PARKING CENTRUM“ 
Tábor, Čsl. armády 3112 

 
Provozovatelem parkovacího domu „PARKING CENTRUM“ (dále jen „PD“) 

jsou Technické služby Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor. 
Parkovací služby poskytují všem uživatelům za úhradu podle doby parkování. 

 

Základní ustanovení 
 
1) STATUT PARKOVIŠTĚ: PLACENÉ  pro  veřejnost – bez obsluhy 
 

 
2) PROVOZNÍ DOBA: NON STOP 
 

 
3) POČET PARKOVACÍCH MÍST (dále jen „PM“):  
 

     Celkem -  92   z toho: 

                         1 PM služební prostor (č. 30) 

                         2 PM dobíjení elektro vozidel (č.31, 32)  

                         2 PM pro ZTP a ZTP/P (č. 24, 25) 

                    a   87 pro veřejnost 
 

 
4) REŽIM PŘÍSTUPU DO „PD“: 
 

     Před vjezdem do parkovacího domu je řidič informován o volných místech v “PD“ 
     prostřednictvím světelné signalizace: VOLNO / OBSAZENO 
 
    

     VJEZD    - V prostoru vjezdové závory u vjezdového terminálu: 
a) po stisknutí tlačítka, vyjmutí označeného parkovacího lístku a zaregistrování SPZ 

 vozidla do systému (dále jen „PL“)  
                              
                         b) po přiložení čipové předplatitelské parkovací karty, případně rozpoznání SPZ  

      vozidla (dále jen „PK“) dojde k zaregistrování do systému.  
 
                             Po vjezdu do „PD“ zaparkovat vozidlo na volném parkovacím místě v libovolném podlaží. 
                             V případě vyhrazených parkovacích míst respektovat toto označení. Žádný parkovací doklad 

    nenechávat ve vozidle. 
 

      VÝJEZD - v prostoru výjezdové závory: 
                         a) po zaplacení příslušné částky u automatické pokladny a vložení zaplaceného  
                             parkovacího lístku do výjezdového terminálu, případně rozpoznání SPZ vozidla 

     (závora se automaticky zvedne). 
                             Výjezd je umožněn do 10 minut po zaplacení PL u automatické pokladny. 
 
                         b) při použití předplatitelské parkovací karty (PK) po jejím  
                             přiložení ke čtečce výjezdového terminálu, případně rozpoznání SPZ vozidla. Po kontrole 

   a odepsání ze systému se výjezdová závora automaticky zvedne. 
 

 

5) KAMEROVÝ  SYSTÉM 
   

Veškerý pohyb v „PD“ je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Zpracování, využití a archivace dat 
získaných provozováním kamerového systému probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
- GDPR). Provozovatelem kamerového systému je společnost SABA ClickPark s.r.o.  
          
6) CENOVÉ TARIFY 
 

      základní:   
           1. hodina:  10,- Kč,       každá další započatá hodina:  10,- Kč,           max.: 80,- Kč/24 hod.  
 
 Maximální doba parkování je 15 dní od vjetí do parkovacího domu 
 

             V případě, že řidič nenajde v objektu volné parkovací místo, lze parkovací dům opustit  
             bezplatně do 10 minut od vjezdu. 
    
       
7) PŘEDPLATITELSKÁ PARKOVACÍ KARTA (PK): 
 
    vydávají se v kanceláři TST č. 22, 1.p. v budově COMETT plus na autobusovém nádraží  
 

a) PK pro parkování se kódují na základě uzavřené smlouvy. 
PK slouží pouze jako virtuální peněženka. Uživatel si uloží na kartu předem definovanou částku a na 
základě platného ceníku odečítá kredit za parkovné.  

 
    b) PK se vydávají oproti zaplacení zálohy ve výši 200,- Kč + platné sazby DPH.  
   

    c) 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. 
    

    d) Při ztrátě, zcizení nebo mechanickém poškození PK vlastní vinou, nemá uživatel  
         nárok na vrácení zaplacené zálohy za zapůjčení PK ve výši 200,- Kč + DPH.  
         Tím není vyloučena možnost vydání nové PK (duplikátu) a zaplacení nové zálohy 
         Předplatitel přichází o vložený kredit.  
    

    e) Předplatitelská parkovací karta PK platí pouze pro tento „PD“. 
 
8) ZTRÁTA PARKOVACÍHO LÍSTKU (DOKLADU): 
 

 
Pokud dojde ke ztrátě parkovacího lístku (parkovacího dokladu), je řidič povinen uhradit na automatické pokladně 
poplatek za parkování na základě SPZ vozidla. V případě, že nebude SPZ vozidla rozpoznána, bude účtován 
poplatek za ztrátu parkovacího lístku (500,- Kč s DPH) a následně mu bude umožněn výjezd z parkovacího domu.  

 
9) VYHRAZENÍ PRÁVA NA ZMĚNY: 
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny podmínek pro výdej všech druhů parkovacích karet a na úpravy cen 
za parkovací služby s cílem aktuálně reagovat na vývoj dopravy v centru města. 
 

10) V případě poruchy kontaktujte provozovatele na tel: 381 256 001   
  

Po, Út, Čt  6:00 – 14:30 
       St   6:00 – 17:00 
 Pá   6:00 – 12:00  
 
V ostatních případech použijte INTERCOM na vjezdovém, výjezdovém stojanu, nebo na jedné 
z automatických pokladen. 
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Další ustanovení 
 

 
1) Vjezd do „PD“ je zakázán vozidlům používajících k pohonu či topení nebo přepravujících LPG,  
     vozidlům vyšším než 1,9 m, delším než 5 m a vozidlům s přívěsným vozíkem.  
      

     Parkovací místo je určeno pouze pro vozidlo bez přívěsného vozíku. 
 

 
2) Uživatel je povinen dbát protipožárních opatření a dodržovat přísný zákaz kouření 
     ve všech prostorách „PD“. 
 

 
3) V případě zásahu „vyšší moci“ po vjezdu do „PD“ (porucha vozidla, výpadek el. energie apod.)  
     nebo závady při odbavování u výjezdové závory je třeba neprodleně odstranit vozidlo z jízdní  
     dráhy a ihned, prostřednictvím systému INTERCOM umístěného na vjezdovém a výjezdovém  
     stojanu a obou automatických pokladnách, informovat o vzniklé situaci Městskou policii na tel: 156, 
     nebo provozovatele na tel.: 381 256 001. 
 

 
4) Poskytováním parkovacích služeb v parkovacím domě 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 neručí za škody způsobené řidičem při pohybu vozidla po „PD“  
     Provozovatel ručí pouze za škody způsobené prokazatelně provozovatelem nebo jeho  
     zaměstnanci. 
 

 
5) Uživatel je povinen dodržovat veškeré dopravní značení umístěné v „PD“, jakož i všechny   
    vyšší právní normy vztahující se k provozu a řízení motorového vozidla a dbát pokynů  
    přivolaných pracovníků provozovatele, PČR nebo strážníků Městské policie. 
 

 
6) Uživatel ručí provozovateli za všechny škody vzniklé použitím vozidla v „PD“, 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. 
 

 

7) Výtah v parkovacím domě je určen pro osoby zdravotně a tělesně postižené a jejich doprovod.    
     Provoz výtahu je časovým spínačem omezen na dobu 05:00 - 22:00 hod. 
 
8) Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat vjezd těm uživatelům, kteří opakovaně 
    porušují pravidla parkovacího domu Parking Centrum. 
 

 
9) Převzetím parkovacího lístku (parkovací karty) řidič bere na vědomí všechna  
    ustanovení tohoto provozního řádu a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. 
 
 
 
V Táboře dne 1.1.2022                      Za provozovatele 
 
 
 
            

 
 
 
    NOVÁK Michal 

                  vedoucí provozu parkování 


