
V Brně dne 07. listopadu 2019

 PROVOZNÍ ŘÁD
Vážení přátelé :

1. Provoz areálu firmy PRADOS zajišťuje jako poskytovatel obchodní společnost I.J.M- TRANSPORT s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 - 140 00 , IČO 24780081
2. Vstup do areálu firmy PRADOS (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání

firmou společnost I.J.M- TRANSPORT s.r.o.) je na vlastní riziko návštěvníka a každý návštěvník areálu je povinen se řídit tímto Provozním řádem
3. Firma I.J.M-TRANSPORT s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků areálu.

                    Celý areál je monitorován a řádně označen, že „tento prostor je monitorován kamerovým systémem“. Klienti, návštěvníci  vstupem nebo vjezdem do areálu s tímto souhlasí a berou na vědomí, že po celou dobu jsou
                    snímání kamerovým systémem poskytovatele.  Ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bude nakládáno dle zákona a klient, návštěvník s tím bezvýhradně souhlasí.

4. Dodržování Provozního  řádu v areálu mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je pracovník, který se představí a sdělí svoji funkci v obchodní společnosti I.J.M – TRANSPORT s.r.o.
5. Vstup psů do areálu je přísně zakázán! V areálu firmy se mohou pohybovat pouze služební psi obchodní společnosti I.J.M – TRANSPORT s.r.o., areál je uzavřený, řádně označený.
6. Provozní doba areálu je NONSTOP. 

Je rozdělena na PO – PÁ od 06:00 hod. – 16:00 hod. bez omezení a v čase od 16:00 hod. – 06:00 hod, SO – NE po celých 24 hod.  na uvedeném telefonním čísle +420 727 936 406.
7. Provozovatel prohlašuje, že je  pojištěn u KOOPERATIVA Pojišťovna a.s.,Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21 Praha 8., č. Smlouvy 8602977224. 

8. Provozní řád jsou povinni dodržovat všichni uživatelé areálu a parkoviště a zaviní-li jakoukoliv škodu na vozidlech nebo majetku v celém areálu nesou za ni plnou odpovědnost a zaplacení škody bude požadováno 
v plné výši.

A) Vjezd a vstup do areálu PRADOS a parkování
1. Vjezd a vstup do areálu je řízen závorou ( bránou, brankou) . Do areálu se může vstoupit teprve po nahlášení a zapsání jména a příjmení, při vjezdu vozidlem RZ a všichni hosté, nájemci i zaměstnanci musí být zapsáni 
v návštěvní knize. Hosté a to zejména nájemců se nesmí samostatně bez doprovodu po areálu pohybovat.
2. Vjezd a vstup mají povolen:

- nájemci dle platné nájemní smlouvy a jsou povinni mít vlastní pojištění, dále jejich hosté v případě, že budou řádně ohlášeni a zapsáni v knize návštěv, kde bude jejich jméno a příjmení a vyznačen jejich příchod 
(příjezd) a odchod (odjezd), po tel. domluvě i mimo provozní hodiny.
Nájemce, může užívat pronajaté prostory pouze k účelu a v rozsahu uzavřené Nájemní smlouvy.
S vozidlem může vjet do areálu a bezplatně parkovat pouze po domluvě s provozovatelem. Parkování se řídí dle platného ceníku. 

- zaměstnanci I.J.M – TRANSPORT s.r.o. a jejich hosté, taktéž musí být řádně zapsáni. S vozidlem mohou vjet do areálu po domluvě s provozovatelem, jinak se parkování řídí dle platného ceníku.
- klienti na parkování, kteří se ohlásí na vrátnici a budou dbát pokynů obsluhy.

3. Parkování v areálu je povoleno na základě:
- povolení majitele (provozovatele) areálu 
- objednávky, kterou provede klient, CK, CA

Při příjezdu bude s klientem, který vozidla nechává na parkovišti déle jak jeden den sepsána Smlouva o poskytnutí parkovacího místa, která obsahuje přesné náležitosti i časové období pro parkování. Provozovatel určí při 
klientovi parkovací místo, kde zaparkuje. 

Pokud klienti, nájemci, zaměstnanci nebo hosté, kteří vjedou do areálu nedodrží jim určené místo nebo prostor, ztrácí nárok na parkování a v  případě poškození svého vozidla na náhradu škody. 
Cena parkovného je dle platného ceníku, počítá se každý započatý den.

Příjezd  a odjezd klientů na parkování s odvozem na letiště či jiné určené místo:
- klient do areálu na parkoviště přijede na základě objednávky

- V POKYNECH K LETU JE UVEDEN ČAS K ODBAVENÍ 2 HODINY PŘED ODLETEM. MY POŽADUJEME PŘÍJEZD K NÁM NA PARKOVIŠTĚ 2 A PŮL HODINY PŘED ODLETEM. POKUD TENTO ČAS NEDODRŽÍTE A TÍM NEDOJDE K 
ODBAVENÍ A ODLETU, NENÍ VINA NA NAŠI STRANĚ – POŽADUJEME UHRADIT CELOU ČÁSTKU PARKOVNÉHO!!!

- klient je očekáván 30 min. před požadovaným časem na místo určení ( letiště nebo jiné místo nástupu)
- při příjezdu na parkoviště se sepíše Smlouva poskytnutí parkovacího místa
- při přistání a obdržení zavazadel klient zavolá provozovateli na telefonní číslo, které má na Smlouvě o poskytnutí parkovacího místa  a poskytovatel klienta vyzvedne na letišti, pokud klient jede autobusem caa 1 hod.

před plánovým příjezdem na místo určení se spojí s poskytovatelem
- klient musí brát zřetel na dopravní situaci, kterou provozovatel nemůže ovlivnit
- klient je povinen si před odjezdem z areálu vozidlo řádně zkontrolovat, při vyjetí z areálu nemůže být  brán zřetel na jakoukoliv reklamaci 
Při přepravě klientů našim dopravním prostředkem je zakázáno :
- kouření
- vyhazování jakýchkoliv předmětů
- vyklánění z oken
- obtěžování ostatních cestujících nevhodným chováním
- poškozování dopravního zařízení.

4. STORNO objednávky musí být písemné. Pokud klient, cestovní kancelář či cestovní agentura
    (objednatel parkování ) nestornují objednávku nejpozději 72 hodin předem, má poskytoval nárok 
    na  STORNO poplatek v celé výši parkovného.
5. Všechna ustanovení bodu A Provozního řádu platí pro vozidla a pěší vstup.

I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: 
Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem parkoviště (areálu) a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), jak ti kteří budou za úplatu dočasně užívat parkovací místa a tak ti bez úplaty.
Provozní řád upravuje pravidla užívání nechráněného parkovacího místa určeného pro parkování osobních, dodávkových vozidel nebo nákladních vozidel.
Užívat nechráněné parkovací místo může jen uživatel, který akceptuje tento provozní řád a ceník a tím uzavře dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa. Takový uživatel má právo na parkování jím řízeného 
motorového vozidla na vyhrazených parkovacích místech v provozní době parkoviště. 
Zneužití sousedního nechráněného parkovacího místa nesprávným parkováním uživatele bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech a uživatel je povinen zaplatit náhradu dle 
platného ceníku. (Platí pro všechna vozidla.) 
Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem a zaparkováním v prostoru parkoviště s tím, že vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů poskytovatele. 

Systém parkování: 
Na parkovišti je uživatel  povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel a vyhlášku Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb. Rychlost jízdy na parkovišti je max. 
10 km/hod. 
V případě, že uživatel poruší smluvní vztah nebo tento provozní řád, má provozovatel právo vymáhat náklady na uživateli i právní cestou. 

K zajištění svých pohledávek vůči uživateli týkajících se pohledávek vzniklých v souvislosti s parkováním, má provozovatel právo vyžádat si od uživatele příslušné doklady (doklad totožnosti a technický průkaz od vozidla), a to i 
tehdy, nepatří-li vozidlo uživateli, ale třetí osobě. 
Pokud lze vzhledem ke stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl vlastník zbavit, bude s tímto vozidlem nakládáno jako s vrakem vozidla. 
Uživateli, který poruší tento provozní řád nebo pokyny poskytovatelé opakovaně, může být používání parkoviště dočasně nebo trvale odmítnuto. 
Není-li parkoviště následkem cizích vlivů nebo v důsledku vyšší moci provozuschopné, nevzniká uživateli z toho žádný nárok na snížení ceny za parkování ani nárok na náhradu škody vůči provozovateli. 
Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli v důsledku jednání třetí osoby. Uživatel , klient bere na  vědomí, že jeho vozidlo je po celou dobu parkování snímáno kamerovým systémem 
Poskytovatele, a s tím ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bezvýhradně souhlasí.

II. POVINNOSTI UŽIVATELE: 
Při zaparkování vozidla je povinen vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo, zajistit proti samovolnému pohybu a klíče odevzdat obsluze.
Dodržovat všechny upozornění a pokyny obsluhy parkoviště a tento provozní řád. 
Parkovací místo užívat jen pro vozidlo v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném nechráněném parkovacím místě. 
Udržovat čistotu a pořádek na parkovišti. 

III. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO: 
- používání otevřeného ohně 
- odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů 
- ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžováním spalinami z motoru, obtěžování hlukem motoru, obtěžování klaksonem 
- vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště 
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- parkování na parkovacích místech s označením – vyhrazené místo, rezervace, atd. 
- vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické předpisy 
- parkování vozidel ve vjezdu, před východem a výjezdem z  parkoviště, to vše vzhledem k nebezpečí narušení provozu parkoviště 
- provozovat jakoukoli jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu poskytovatele, jako včetně zákazu umisťování letáků za stěrače vozidel, apod. 

Provozní řád nabývá platnosti dnem  07. 11. 2019 
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