
PARKOVACÍ  ŘÁD 
na odstavných plochách v  

areálu PVA EXPO PRAHA 
Provozovatel: 

ABF, a.s., IČ 63080575 
Se sídlem Beranových 667, Praha 9, PSČ 199 00 
 
Parkovací služba: 

CENTR GROUP – ELMONT s.r.o. 
Se sídlem nám. Jurije Gagarina 2046/1b, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 710 00 
 

Základní ustanovení 
 

1. Tento parkovací řád je platný na všech odstavných plochách areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 
2. Odstavnou plochou v areálu PVA EXPO PRAHA se rozumí zpevněná plocha uvnitř areálu před Vstupní halou 

I  (dále jen „parkoviště“). 
3. Osoba vjíždějící na parkoviště (dále jen „uživatel“) se vjezdem na parkoviště podřizuje pravidlům stanoveným 

v tomto parkovacím řádu. 
4. Doba stání na parkovišti je povolena pouze v provozní době konání výstav či veletrhů, případně dalších akcí, 

určí-li tak provozovatel. 
 
Pravidla užívání parkoviště 
 

1. Provozovatel výslovně upozorňuje, že parkoviště není hlídané. Provozovatel neposkytuje s parkováním 
vozidel žádné služby a není odpovědný za ztrátu či zničení vozidel, či jejich obsahu, ani za jakoukoliv jinou 
škodu na majetku či zdraví, ke které na parkovišti dojde. 

2. Vozidlo musí být po odstavení řádně uzamknuto a parkoviště neprodleně opuštěno. Je zakázáno provádět na 
parkovišti jakékoliv údržbové práce, ošetření, mytí či opravy. 

3. Na parkovišti musí uživatel dodržovat všechny pokyny parkovací služby. 
4. Rozmisťování či rozdávání reklamních předmětů na parkovišti je zakázáno. 
5. Maximální rychlost na parkovišti je 5 km/hod.  
6. Parkování motocyklů je umožněno pouze na vyhrazených plochách parkoviště dle pokynů parkovací služby. 
7. Doba stání vozidel na parkovišti je omezena na provozní dobu konání akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. 

Uživatelé jsou povinni opustit parkoviště nejpozději do 60 minut po ukončení akce. Provozovatel je oprávněn 
po uplynutí této doby k odstranění či zajištění odstaveného vozidla na náklady a nebezpečí uživatele. 

 
Poplatek za užívání parkoviště 
 

1. Užívání parkoviště pro parkování vozidel je zpoplatněno. Výše poplatku je stanovena dle charakteru akce a je 
uvedena vždy na každém vjezdu na placené parkoviště, na pokladně a na parkovacím lístku, tzn. uživatel je 
s cenou parkovného seznámen ještě před vjezdem a použitím placeného parkoviště. Výjezd z parkoviště je 
možný pouze po uhrazení poplatku za parkování. 

2. Parkovací lístek uživatel obdrží po zaplacení v pokladnách k probíhající akci v areálu PVA EXPO PRAHA 
nebo při výjezdu z parkoviště po zaplacení parkovací službě. 

3. Na vyžádání uživatele bude parkovací lístek doplněn o zákonné náležitosti a bude sloužit zároveň jako 
daňový doklad o zaplacení parkovného. 

4. Parkovací lístek opravňuje uživatele k jednorázovému použití placené odstavné plochy v průběhu jednoho 
dne bez ohledu na délku trvání odstavení vozidla. Parkovací lístek je při výjezdu z parkoviště znehodnocen 
oddělením kontrolního útržku a nelze ho již nadále použít k dalšímu výjezdu ani tentýž den. Parkovací lístek 
tak neslouží k opakovanému vjezdu na parkoviště. 

 
Kontaktní údaje 
 

1. V případě nutnosti kontaktujte parkovací službu, na telefonním čísle: 604 211 473, nebo provozovatele 
odstavné plochy na telefonním čísle: 225 291 612. 
 
 
V Praze dne: 1. 5. 2022                                               Schválil:  Ing. Václav Řezáč 
                                                                               ředitel PVA EXPO Praha 


