VÝŇATEK Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ODSTAVNÝCH
PLOCH NA LETIŠTI PRAHA
Provozní řád odstavných ploch na Letišti Praha stanoví:
• Podmínky a závazná pravidla užívání odstavných ploch
k parkování vozidel.
• Práva a povinnosti provozovatele odstavných ploch
a uživatelů odstavných ploch.
• Sankce za porušení povinností stanovených
provozním řádem.
Práva a povinnosti uživatele

• Vjezdem na odstavné plochy projevuje uživatel svůj
souhlas s podmínkami stanovenými Provozním řádem
odstavných ploch na Letišti Praha (dále jen „Řád“), který je
v úplném znění k dispozici na www.prg.aero, na Dispečinku
odstavných ploch v budově Parkingu C, u obsluhy
odstavných ploch na všech automatických pokladnách.
• Uživatel je povinen zejména:

– Respektovat při pohybu na odstavných plochách dopravní
značení pravidla silničního provozu a pokyny provozovatele.
– Odstavit vozidlo pouze na vyznačených stáních.
– Zabezpečit vozidlo proti krádeži a nenechat v něm
žádné cennosti.
– Pečlivě uschovat parkovací kartu (nesmí ji ponechat
v motorovém vozidle).
– Za užití odstavné plochy uhradit parkovné dle ceníku
provozovatele odstavné plochy a opustit odstavnou plochu
pouze po předchozím vložení řádně zaplaceného
parkovacího lístku do automatického parkovacího systému.
– Při ztrátě nebo poškození parkovacího lístku před výjezdem
z odstavné plochy předložit obsluze doklad totožnosti
a osvědčení o registraci vozidla. V opačném případě nebude
uživateli umožněn odjezd z odstavné plochy a bude
přivolána Policie ČR k prokázání totožnosti uživatele.
– Při ztrátě nebo poškození dlouhodobé magnetické karty
před výjezdem z odstavné plochy předložit obsluze
identifikační kartu Letiště Praha. Provozovatel provede
ověření platnosti dlouhodobé magnetické karty
a na podkladě zjištěných údajů umožní výjezd z prostoru
odstavné plochy.
– Při ztrátě karty uhradit provozovateli odstavných ploch
prostřednictvím obsluhy odstavných ploch pokutu ve výši
2 000 Kč.

– Neprodleně ohlásit Policii České republiky škodu vzniklou
na jeho motorovém vozidle.
– Nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobí
– ať už úmyslně nebo z nedbalosti.
• Uživatel nesmí:

– Vjíždět na odstavné plochy s přípojným zařízením
bez předchozího nahlášení Dispečinku na tel.: 220 114 022.
– Na odstavné ploše provádět opravu motorového vozidla
nebo jeho mytí.
– Zneužívat parkovací lístky vydané automatickým parkovacím
systémem, zejména je předávat jiným uživatelům
odstavných ploch.
– Zneužít automatického stojanu na výdej parkovacích lístků
za účelem odebrání více než jednoho parkovacího lístku.
– Couvat z vjezdu na odstavnou plochu, jestliže již byl
z automatického stojanu vydán parkovací lístek.
– Využívat časové prodlevy spuštění závor na vjezdu
nebo při výjezdu z parkoviště oprávněným uživatelem
k tomu, aby vymezený prostor opustil bez vložení svého
parkovacího lístku do automatického systému (průjezd dvou
či více vozidel v těsném sledu na jeden parkovací lístek
či dlouhodobou magnetickou kartu).
Sankce
Uživatel je povinen v případě prokazatelného porušení
kterékoliv povinnosti stanovené Řádem uhradit provozovateli
odstavných ploch pokutu za porušení každé jednotlivé
povinnosti, přičemž výše pokuty činí:
• 2 000 Kč za první porušení dané povinnosti,
• 5 000 Kč za druhé porušení téže povinnosti,
• 5 000 Kč za každé další porušení téže povinnosti.
Provozovatel odstavných ploch je oprávněn nepřetržitě
monitorovat odstavné plochy, zejména příjezd k nim
a automatický parkovací systém u výjezdů z odstavných ploch,
a pořizovat dočasný záznam, zejména pro účely dokumentace
případných porušení ustanovení Řádu ze strany uživatele
odstavných ploch.
Výše parkovného je určena Ceníkem Letiště Praha, a. s., který
je zveřejněn na www.prg.aero a je k dispozici na automatických
pokladnách a u obsluhy odstavných ploch.

