
Místo:………….. 

P A R K O V N Í K 

 
1. Po dobu ubytování studenta na koleji 17. listopadu je možné parkovat osobní silniční vozidlo do 3,5t na parkovišti 

vyhrazeném pro studenty kolmo k obrubníku a k příjezdové cestě. Z důvodu zabezpečení průjezdnosti příjezdové 

komunikace pro požární vozidla a vozidla stavby nelze v žádném případě zasahovat částí vozidla mimo vyčleněný prostor. 

Opustí-li uživatel vyznačený prostor pro parkování a bílými čarami ohraničený prostor příjezdu k parkovišti, považuje se 

tato dohoda za okamžitě ukončenou. Z prostoru povoleného pohybu automobilů je vyjmut příjezd k požárnímu hydrantu. 

2. Uživatel má právo a povinnost parkovat pouze na prostoru jemu vyhrazeném, který je pro tyto účely označen číslem.  

3. Uživatel je povinen viditelně označit své vozidlo přidělenou kartou. Kartu je nutné umístit viditelně za čelní sklo, palubní 

desku. Nebude-li automobil viditelně označen, je považován za neregistrované vozidlo viz bod 8. 

4. Parkování je povoleno od 1.10.2008 nejvýše do 16.9.2009.  

5. Uživatel automobilu, kterému bude toto přechodné parkování soukromého vozidla povoleno, musí být ubytován v koleji 

17. listopadu. 

6. Všichni vlastníci zaparkovaných motorových vozidel plně zodpovídají za svá vozidla zejména po stránce dodržení 

ekologických norem a jejich způsobilosti v souladu s vyhláškou č.55/1991 Sb. a následných předpisů o provozu silničních 

vozidel na pozemních komunikacích. Vozidla musí být řádně registrována a mít zaplaceno alespoň povinné ručení. 

V případě, že uživatel není majitelem vozidla, je nutné doložit právo k užívání ověřenou plnou mocí, v případě firemního 

vozidla dále výpisem z obchodního rejstříku. 

7. Všechny osoby, které obdrží toto povolení k parkování, berou na vědomí, že se jedná o nehlídané parkování. Vedení 5. 

správy Kolejí a menz UK nenese odpovědnost za zcizení zaparkovaných vozidel, za jejich poškození v souvislosti se 

stavebními pracemi, za poškození vozidel cizími osobami atd. V této souvislosti doporučujeme mít uzavřeno adekvátní 

havarijní pojištění. 

8. Toto povolení k parkování je vydáváno pro fyzickou osobu a konkrétní automobil. Případní jiná neregistrovaná vozidla 

budou z prostoru Pátkovy ulice odtažena odtahovou službou za asistence Policie ČR na náklady majitele vozu. Uživatel, 

který umožnil vjezd neregistrovanému vozidlu, bude potrestán v nejvyšší možné míře dle zásad disciplinárního řízení. 

9. Vratná záloha na ovladač je stanovena na 1000,- Kč. Záloha bude vrácena po ukončení parkování oproti vrácenému 

nepoškozenému a funkčnímu ovladači. Uživatel se tímto zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou na jemu svěřeném 

zařízení. Nevrátí-li uživatel ovladač při vystěhování, pozbývá možnosti vrácení zálohy. 

10. Majitel tohoto povolení se zavazuje, že nepřipustí zneužití vydaného elektronického zařízení a že bude důsledně dodržovat 

příslušná ustanovení o parkování osobních silničních vozidel v areálu UK v Pátkově ulici. 

11. Cena za parkování je tímto smluvně stanovena na 200,- Kč měsíčně. Tato částka bude uhrazena předem. V případě 

neuhrazení je tato dohoda považována za ukončenou a uživatel je povinen okamžitě ukončit parkování a vrátit ovládací 

zařízení. 

12. Tuto dohodu podepisují všechny zúčastněné strany a zavazují se ji bez výhrad a připomínek plnit. Uživatel si je vědom 

možnosti trestů za porušení této vzájemné dohody. 

13. Kterákoliv ze zúčastněných stran může od této dohody bez předchozího zdůvodnění okamžitě odstoupit. 

 

 
 Jméno, Příjmení: 

 Pokoj č.: 

 Adresa trvalého bydliště: 

 Kontaktní telefon: 

 SPZ vozidla: 

 VIN: 

 Značka: 

 Povinné ručení - pojišťovna: 

 - číslo: 

 Havarijní pojištění  - pojišťovna: 

 - číslo: 

 

 V Praze dne: 

 

 

 

…………………….   …………………….   ……………………. 

 Ubytovací kancelář       Zástupce KR              Uživatel 

 

 


