
Příloha č. 1 Provozního řádu parkování 

 
PRAVIDLA VJEZDU A PARKOVÁNÍ 
OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 

 
 
Poznámky k tabulce: 

 

VJÍŽDĚJÍCÍ ČINNOST STRÁŽNÉHO MÍSTO PARKOVÁNÍ 

Osoba vlastnící platný čip nebo 
ovladač 

1) Strážný osobu ani vozidlo neeviduje 
2) Strážný kontroluje, zda vozidlo 

neparkuje na místě krátkodobého stání 

Soukromé parkovací stání, které je ve 
vlastnictví nebo pronájmu vjíždějící 
osoby  

Návštěva jednotek 1) Návštěva volá navštívenému 
2) Navštívený sám otevře 
3) Navštívený vyzvedne vozidlo a 

nasměruje jej na své parkovací místo  
4) Strážný neeviduje vozidlo 

Parkovací stání navštíveného 

1) Servis 
2) Zásobování komerčních prostor 
3) Stěhování  
 

tzn. krátkodobé stání dopravní obsluhy 
(max. 2hod) 

 

1) Návštěva je nahlášena prostřednictvím 
správce ochrance 

2) Strážný návštěvu vpouští 
3) Nebo návštěva volá navštívenému a 

navštívený sám otevře 
4) Strážný zaeviduje vozidlo 
5) Strážný nasměruje vozidlo na určené 

místo pro krátkodobé stání 
6) Je-li vozidlo uvedeno na „seznamu 

nežádoucích vozidel“, vozidlo 
nevpouští  

Vyhrazená krátkodobá stání 
 

Dlouhodobé stání Strážný nevpouští Není vyčleněno 



1. U krátkodobého stání strážný eviduje SPZ vozidla, typ vozidla (nákladní, dodávka, osobní), jméno řidiče, navštíveného, čas 
vjezdu, čas výjezdu. 

 
2. Strážný kontroluje, zda vpouštěné vozidlo nefiguruje na „seznamu nežádoucích vozidel“; tento seznam vozidel vydává pouze 

správa objektu. 
 

3. Povolení k vjezdu vozidel, kterým je umožněno parkování na krátkodobém stání vydává pouze správa objektu na základě 
žádosti spoluvlastníků nebo uživatelů jednotek.  
 

4. V případě požadavku na krátkodobé stání vozidel, která nejsou nahlášeny správcem, strážný vyzve návštěvu, aby 
kontaktovala navštíveného (další postup viz tabulka). 
 

5. Počet vozidel pro krátkodobé stání je omezen počtem míst, budou-li všechna obsazena, strážný další nevpouští. 
 

6. Strážný informuje správu objektu o všech vozidlech, která překročila lhůtu pro krátkodobé stání, parkovala na jiných než 
tomu určených místech nebo jiným způsobem porušila Provozní řád objektu; správa objektu má oprávnění takovéto vozidlo 
vyjmout ze seznamu vozidel a zároveň ho zaznamenat do „seznamu nežádoucích vozidel“ nebo vlastníkům zneplatnit čip 
nebo ovladač. 
 

7. V případě porušení tohoto provozního řádu bude vozidlo porušující provozní řád osazeno autoblokem a označeno 
samolepkou s instrukcemi. 

 


