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DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD 
PARKOVACÍCH PLOCH SPRAVOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ  

DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, a.s. 

 

1. Rozsah působnosti 
1.1. Tento dopravně provozní řád (dále jen „DŘPP“) upravuje práva a povinnosti uživatelů všech parkovacích ploch, 
které má ve své správě (vlastnictví nebo nájmu) společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (dále jen „DPKV“). DŘPP 
je vyvěšen na viditelném místě v prostoru každého parkoviště DPKV. Vjezdem (vstupem) na parkovací plochu 
s vyvěšeným DŘPP se uživatel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení DŘPP. 

 

2. Rozsah užívání 
2.1. Parkovací plochy mohou být užívány pouze za účelem parkování motorových, případně jiných vozidel, a to v rámci 
provozní doby konkrétního parkoviště. Používání parkovacích ploch k jiným účelům (opravy, úklid a mytí vozidel, 
odkládání odpadků, reklamní prezentace, atp.) je zakázáno.  

  

2.2. Druhy vozidel, které je možno na parkovišti parkovat a provozní doba konkrétního parkoviště jsou viditelně 
zveřejněny v prostorách parkoviště dopravním značením, případně jinou viditelnou formou. 

 

2.3. Užití parkovací plochy spočívá v umožnění uživateli na konkrétní části parkovací plochy zaparkovat na určitou dobu 
své vozidlo; parkoviště může, ale nemusí být obsazeno zřízencem, viditelně označeným vizitkou obsahující znak DPKV. 
V případě obsazení zřízencem je zřízenec oprávněn udělovat uživatelům pokyny ohledně umísťování vozidel na 
konkrétní parkovací místa, inkasovat platby za parkování (není-li parkoviště vybaveno automatem nebo je-li automat 
nefunkční) a dohlížet na dodržování DŘPP. Nejedná se o jím hlídaná ani jinak střežená parkoviště – DPKV neodpovídá 
za škody vzniklé na vozidlech ani v nich umístěných věcech uživatelů během užívání parkoviště vyjma škod, které zaviní 
nebo způsobí.  

 

3. Úplata za užívání 
3.1. Za užití parkovací plochy je uživatel povinen zaplatit DPKV stanovenou cenu (úplatu). Uživatelem se rozumí každá 
fyzická osoba, která vjede (vstoupí) do prostoru parkoviště za účelem parkování vozidla nebo v těchto prostorách 
vykonává jinou činnost.  

 

3.2. Cena za parkování je v prostorách každého parkoviště viditelně zveřejněna a zpravidla je koncipována v závislosti 
na druhu parkovaného vozidla a délce parkovací doby. 

 

3.3. Na parkovištích vybavených automatizovaným systémem placení (parkovací automat) je uživatel povinen 
bezprostředně po zaparkování vozidla dojít k parkovacímu automatu a zaplatit cenu za parkování do něj. Na základě 
provedené platby mu automat vydá parkovací lístek, který je uživatel povinen umístit do zaparkovaného vozidla 
takovým způsobem, aby byl zvenčí viditelný a aby veškeré údaje obsažené na jeho lícní straně byly dobře čitelné. Tímto 
způsobem musí být parkovací lístek umístěn po celou dobu parkování vozidla na parkovací ploše. Časová platnost 
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parkovacího lístku je na něm vyznačena; po jejím uplynutí se stává neplatným a na takto zaparkované vozidlo je 
pohlíženo jako na vozidlo, jehož uživatel neuhradil cenu za parkování. Za takové bude považováno i vozidlo, které nemá 
umístěno parkovací lístek v tomto článku stanoveným způsobem. V případě, že je parkovací automat v poruše, je 
uživatel povinen tuto skutečnost oznámit na telefonní číslo k tomu účelu na automatu nebo jinde v prostorách 
parkoviště uvedené. 

 

3.5. V případě parkování většího než obvyklého počtu vozidel najednou, parkování na delší období než je provozní 
doba parkoviště nebo požadavku na výkon jiné činnosti na ploše parkoviště je nutno kontaktovat příslušné zaměstnance 
DPKV (kontakt je zveřejněn na každém parkovišti DPKV) za účelem sjednání konkrétních podmínek. V těchto případech 
je možná po dohodě úhrada úplaty za užívání parkoviště i jiným způsobem (např. na fakturu). 

 

3.6. V případě, že na parkovišti DPKV parkuje vozidlo, jehož uživatel neuhradil cenu za parkování v souladu s tímto 
DŘPP, je DPKV oprávněn nechat takové vozidlo na náklady jeho uživatele z parkovací plochy odtáhnout nebo zabránit 
jeho odjezdu pomocí technického zařízení (např. tzv. „botička“). Kromě řádného zaplacení ceny za parkování je uživatel 
povinen uhradit i veškeré náklady spojené s instalací a následným odstraněním technického prostředku zabraňujícímu 
odjezdu vozidla nebo s odtažením vozidla, a to podle pokynů DPKV - buď přímo DPKV nebo subjektům, které odtažení 
nebo zábranu odjezdu pomocí technického zařízení provedly. V případě, že uživatel cenu za parkování ani výše zmíněné 
další náklady neuhradí, je povinen prokázat se DPKV osobními údaji potřebnými k vymáhání předmětných částek 
(jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, trvalé bydliště), a to pomocí občanského průkazu nebo jiného 
věrohodného dokladu obsahujícího požadované informace.    

 

4. Povinnosti uživatelů parkovacích ploch 
4.1. Uživatelé parkovacích ploch jsou povinni: 

 

- užívat parkovací plochy pouze za stanoveným účelem a v souladu s tímto DŘPP 
- dodržovat pokyny zřízence parkoviště 
- za užívání parkovacích ploch řádně zaplatit cenu způsobem stanoveným tímto DŘPP 
- vyvarovat se jednání, kterými by mohla být způsobena škoda na parkovací ploše, jejím příslušenství nebo na 

majetku, životě či zdraví jiných osob užívajících nebo spravujících parkovací plochu 
- v případě způsobení škody na parkovací ploše nebo jiném majetku DPKV tuto škodu a její následky neprodleně 

odstranit uvedením do původního stavu; nebude-li to možné nebo nehodlá-li uživatel škodu tímto způsobem 
napravit, je povinen neprodleně její vznik oznámit zřízenci parkoviště nebo na kontaktní telefonní číslo 
zveřejněné v prostoře parkovací plochy a po vyčíslení vzniklé škody tuto DPKV uhradit v penězích 

- dodržovat v prostorách parkovišť veškerá platná ustanovení o provozu na pozemních komunikacích, jakožto i 
další související právní předpisy  

 

5. Platnost a účinnost 
5.1. Tento dopravně provozní řád parkovacích ploch spravovaných společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. je 
platný a účinný od 1.12. 2022. 

 

 

V případě poruchy volejte telefonní číslo: 
v čase 6:30 – 18:30 volejte 720 965 816 nebo 601 131 359 

 

Ing. Lukáš Siřínek 
Místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti 


