
Provozní řád parkoviště Nové budovy Dejvice (NBD) ČVUT v Praze: 

 

PREAMBULE 

 

1. Tento provozní řád vydává Fakulta architektury ČVUT (dále jen „FA ČVUT“), 

IČ 68407700, se sídlem Praha 6, Thákurova 9, PSČ 166 34, (dále jen 

„Provozní řád“). 

2. Ustanovení tohoto Provozního řádu platí pro nebytové prostory 

nacházející se v podzemním podlaží NBD.  

3. Tento Provozní řád je určen všem osobám, které vstupují do prostoru 

parkoviště. Tyto osoby jsou povinny se Provozním řádem řídit. Vstupem do 

prostoru parkoviště uživatelé souhlasí s tímto Provozním řádem. 

4. FA ČVUT v rámci své podnikatelské činnosti mimo jiné zabezpečuje úhradu 

za parkovací a související služby. 

 

I.  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A ÚČEL PROVOZNÍHO ŘÁDU 

 

1. Tento Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi vlastníkem 

a mezi majiteli nebo uživateli silničních motorových vozidel, kteří 

v nájemním poměru dočasně užívají parkovací plochy podzemních garáží 

v objektu NBD. 

2. Provoz parkoviště řídí pracovníci FA ČVUT. Parkující jsou povinni se řídit 

jejich pokyny. 

3. Na komunikacích v parkovišti se jezdí zásadně s rozsvícenými světly. 

Parkující jsou povinni se řídit dopravním značením. Stanovená nejvyšší 

povolená rychlost je 20 km/hod., pokud není upraveno jinak dopravní 

značkou B 20a – nejvyšší povolená rychlost. 

 

II.  

PROVOZ PARKOVIŠTĚ 

 

1. Uživatelé si vjezd a výjezd z parkoviště řídí pomocí parkovací karty nebo 

klíčenky, bez přímé platby u pokladen na parkovišti. 

2. Výjezd bude umožněn kartou nebo klíčenkou, který byl použit při vjezdu. 

3. Dlouhodobé předplatné se zřizuje přes systém ABONENT.  

4. Uživatel může po dobu 15ti minut od vjezdu na parkoviště do výjezdu 

pobývat v prostoru parkoviště bez povinnosti platit parkovné.  

5. Při odjezdu z parkoviště, uživatel u závory přiloží kartu nebo klíčenka ke 

snímači na výjezdovém stojanu závory. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ UŽIVATELI 

 

1. Vozidla zaparkovaná mimo vyznačená stání mohou být odtažena na 

náklady majitele vozidla. 

2. Parkující jsou povinni se řídit těmito předpisy (jsou k nahlédnutí na 

recepci, v prostoru parkovacího automatu v prvním podzemním podlaží, 

na webu fakulty www.fa.cvut.cz a rektorátu www.cvut.cz) : 

a) Provozní řád parkoviště 

b) Požární poplachové směrnice NBD 

c) Evakuační plán budovy 

d) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve 

znění pozdějších  předpisů 

e) Zákon č. 56/2011 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

f) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů 

3. Uživatelé parkoviště jsou povinni: 

a) zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, 

b) k vjezdu a výjezdu z parkoviště použít parkovací kartu nebo 

klíčenku. 

4. Chodci na parkovišti jsou povinni: 

a) používat k pohybu na parkovišti pouze vyznačené krajnicové 

komunikace, 

b) při sestupu nebo výstupu mezi podlažími používat pouze schodiště 

nebo výtahy k tomu určené, 

c) dohlížet na bezpečnost dětí či jiných osob, za které jsou odpovědní, 

které se s nimi v prostoru parkoviště nacházejí. 

5. Pohyb domácích zvířat v prostoru parkoviště je povolen pouze za 

předpokladu zajištění, že nezpůsobí škodu ostatním uživatelům. 

6. K vjezdu a výjezdu z parkoviště je povoleno užívat pouze komunikací 

k tomu určených. 

7. Vozidla se mohou pohybovat pouze v prostoru k tomu určeném a 

vyznačeném. 

8. Couvání s motorovými vozidly není povoleno, s výjimkou parkovacího 

manévru. 

9. V prostoru parkoviště platí přednost zprava, pokud není stanoveno jinak 

dopravním značením.  

 

IV.  

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

1. Ve všech prostorách podzemních parkovišť platí zákaz parkování 

motorových vozidel s trvalým nebo alternativním pohonem na zemní plyn 

nebo propan-butan. 

2. Z požárně-bezpečnostních důvodů musí být vozidla zaparkována tak, že 

jejich přední část směřuje ke komunikaci. 

http://www.fa.cvut.cz/
http://www.cvut.cz/


3. V případě požáru jsou parkující povinni se řídit pokyny recepce FA, 

pracovníků FA, popřípadě zasahujících hasičů či policie. 

4. V 1. podzemním podlaží jsou 3 vyhrazená parkovací stání pro 

elektromobily. Parkování elektromobilů na jiných, než vyhrazených 

místech je zakázáno. 

5. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoliv nehody či újmu způsobené 

neopatrností, s úmyslem nebo z jiných důvodů, zejména v důsledku 

porušení tohoto Provozního řádu. O způsobení jakékoliv nehody či škody, 

resp. újmy jsou uživatelé povinni okamžitě informovat obsluhu parkoviště. 

 

V.  

OMEZENÍ PŘI UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ 

 

V prostorách parkovišť je zakázáno zejména: 

a) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm 

b) provádět jakékoliv manipulace s hořlavinami 

c) zdržovat se v parkujících vozidlech po dobu delší než 30 minut 

d) parkovat vozidla typu „O“ nebo „L“ – přívěsné vozíky, čtyřkolky atd. 

e) vjezd do podzemních garáží a první podzemní podlaží max. výška 

vozidla 2.5m, ostatní podzemní podlaží max. výška 2.1m 

f) provádět složité opravy a údržby vozidel 

g) odkládat předměty mimo vozidlo nebo jinak znečišťovat parkovací 

plochy a ostatní komunikace 

 

VI.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Všechny škody na vozidle, vzniklé v době parkování, je třeba neprodleně 

hlásit na recepci FA okamžitě po jejich zjištění, a to ještě dříve, než vozidlo 

opustí místo parkování. Zápis o škodě sepisují zaměstnanci FA. 

2. ČVUT neodpovídá za škody způsobené na jiných věcech než vozidle a jeho 

příslušenství (povinná výbava), tedy ani za odcizení předmětů odložených 

ve vozidle, na něm či poblíž vozidla jako jsou např. oděvy, elektronika, 

nezabudovaná autorádia, nákupy, doklady apod. Stejně tak neodpovídá za 

škody vzniklé vzájemným poškozením vozidel zde parkujících. Vyhrazuje 

si však právo na náhradu jemu prokazatelně vzniklé škody, resp. újmy. 

3. Uživatel je povinen nahradit újmu, která vznikne FA ČVUT ztrátou, krádeží 

nebo poškozením parkovacího lístku. 

 

Příloha: 

1) Ceník  

 

Účinnost od 1. 1. 2023 

 

Ing. Jana Tóthová 

tajemnice FA ČVUT 


