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§ 1
Parkoviště je nedílnou součástí Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach, 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 
90. Na parkovišti je v souladu s pravidly silničního provozu stanovenými v zákoně o silniční dopravě vyznačena 
zóna s dopravním omezením.

§ 2
Parkoviště provozuje společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (dále jen GTL SA) se sídlem v Katowi-
cích, korespondenční adresa: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, 42-625 Ożarowice, 
ul. Wolności 90.

§ 3
1. Vjezdem na parkoviště dohází k uzavření smlouvy o placeném používání parkovací infrastruktury.
2. Používáním parkovací infrastruktury se rozumí použití označeného parkovacího místa na parkovišti nebo 

průjezd parkovištěm s dočasným zastavením vozidla.
3. Každý uživatel vozidla vjezdem na parkoviště vyjadřuje souhlas s podmínkami tohoto „Provozního řádu“ a 

zavazuje se dodržovat jeho ustanovení.

§ 4
1. Parkoviště je nehlídané, placené.
2. Je monitorována celá plochá parkoviště.
3. Ve vozidlech nenechávejte parkovací lístky. Vozidlo musí být uzamčeno a ponechané věci musí být zabezpe-

čeny. Cennosti nesmí být vidět.
4. GTL SA nenese odpovědnost za odcizení nebo poškození motorových vozidel zaparkovaných na parkovišti 

a také neodpovídá za škody na jiném majetku způsobené třetími osobami.

§ 5
1. Parkoviště je otevřeno denně po celý rok (24 hod. denně).
2. Na parkovišti platí bezpodmínečný zákaz vjezdu vozidel přepravujících veškeré typy střelných zbraní a ne-

bezpečné materiály, a to lehce hořlavé, korozivní, výbušné a jiné, ledaže majitel má příslušné povolení a 
nebezpečný materiál ve vozidle je zabezpečen v souladu se závaznými předpisy. O tom, že takové povolení 
máte, informujte správu parkoviště.

§ 6
1. Na parkovišti, zejména na příjezdových a letištních komunikacích, je vyznačena zóna s dopravním omezením. 

Maximální rychlost 20 km/h.
2. Řidič vozidla používající parkoviště je povinen dodržovat svislé a vodorovné dopravní značení, pokyny ob-

sluhy parkoviště a jiných k tomu oprávněných osob (bezpečnostní služba letiště, policie, pohraniční stráž, 
celní úřad).

§ 7
Při vjezdu na parkoviště jste povinni:
a. zastavit před závorou u vjezdového stojanu,
b. otevřít závoru odebráním parkovacího lístku z výdejního automatu nebo přiložením čipové karty ke čtečce 

nebo automatickým načtením registrační značky vozidla (týká se pouze vozidel dříve uložených v elektronic-
kém parkovacím systému),

c. v případě velkotonážních vozidel a autobusů bude vjezd povolen příjezdem k parkovací závoře,
d. pamatujte, že závora se zavírá ihned za každým projetým vozidlem. Při současném průjezdu dvou vozidel 

může dojít k jejich poškození a poškození systému automatické obsluhy parkoviště.

§ 8
1. Při výjezdu z parkoviště jste povinni:

a. uhradit parkovací poplatek:
a.1. dřívějším zaplacením v platebních automatech nacházejících se v terminálech A, B a C a v areálu 

parkoviště P1, nebo
a.2. bezhotovostní platbou u výjezdu č. 5 bezkontaktní platební kartou do částky 50 zl,
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b. zastavit před závorou u čtečky registračních značek,
c. pamatovat, že závora se zavírá za každým projetým vozidlem. Při současném průjezdu dvou vozidel 

může dojít k jejich poškození a poškození systému automatické obsluhy parkoviště.
2. Úhrada v platebním automatu:

a. parkovací poplatek zaplaťte před výjezdem z parkoviště (max. do 25 minut před výjezdem z parkovi-
ště),

b. pokud chcete uhradit parkovací poplatek v platebním automatu:
• vložte lístek do čtečky,
• uhraďte příslušnou částku podle ceníku parkoviště (příslušná částka se automaticky zobrazuje),
• platební automat akceptuje částky 1 zl, 2 zl, 5 zl, 10 zl, 20 zl, 50 zl, 100 zl a automaticky vrací přeplatek 

v mincích,
• platbou platební kartou (také formou bezkontaktní platby do částky 50 zl),
• na dříve vloženém parkovacím lístku je automaticky natištěna částka uhrazeného parkovacího po-

platku. Zaplacený lístek mějte u sebe při výjezdu z parkoviště,
• v parkovacím automatu si můžete vybrat variantu paragon dle pokynů parkovací pokladny,
• po uhrazení platby za pobyt vyjeďte z parkoviště do 25 minut libovolným výjezdem,

c. pokud chcete uhradit parkovací poplatek u výjezdu bezkontaktní platbou do 50 zl:
• přiložte lístek ke čtečce,
• po zobrazení částky přiložte platební kartu ke čtečce bezkontaktních karet,
• po zaúčtování částky se závora automaticky zvedne,

d. po příjezdu k závoře parkovací systém automaticky otevře parkovací závoru po načtení registrační 
značky vozidla s uhrazeným poplatkem, pokud se závora neotevře, vložte zaplacený lístek do čtečky 
parkovacího stojanu,

e. v případě překročení času 25 minut na výjezd z parkoviště systém opět naúčtuje parkovací poplatek 
podle ceníku parkovacích poplatků,

f. v platebním automatu nelze uplatňovat slevy a rabaty na parkování; pokud je máte, dostavte se na 
místo obsluhy parkoviště nacházející se v areálu parkoviště P1,

g. veškeré nesrovnalosti ve fungování a výběru poplatku prostřednictvím platebního automatu nahlaste 
obsluze parkoviště pomocí interkomu na platebním automatu nebo zavolejte na číslo: +48 32 39 27 
189.

§ 9
1. Výše poplatku za používání parkovací infrastruktury stanoví ceník, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Provo-

znímu řádu. Ceny stanovené v příloze jsou ceny včetně DPH obsahující platnou sazbu DPH.
2. Získání slevy v případě, že máte Kartu velké rodiny nebo invalidní průkaz, nahlaste před výjezdem obsluze 

parkoviště nebo na informacích, abyste předložili příslušné doklady a parkovací lístek za účelem jeho opravy.
3. Faktury za službu používání parkovací infrastruktury se vystavují na přání klienta přímo u obsluhy parkoviště 

na označeném místě v areálu parkoviště P1 nebo na základě zaslaného originálu paragonu nebo lístku.
4. Za ztrátu parkovacího lístku se účtuje dodatečný poplatek ve výši 250 zl (dvě stě padesát zlotých) s DPH.
5. Vůči klientům, kteří nemají parkovací lístek, jejichž parkování vykazuje dobu delší než 3 týdny, budou pro-

vedeny ověřovací činnosti na základě údajů z parkovacího systému. Klientovi bude naúčtován poplatek za 
skutečné používání parkoviště v souladu s platným ceníkem parkoviště.

6. Vůči klientům, kteří se bezdůvodně vyhýbají uhrazení poplatku, budou provedeny příslušné formální a právní 
úkony. Kromě toho správce bude mít právo odmítnout provedení opětovné služby, ledaže bude zaplacena 
záloha.

§ 10
Provozní řád a ceník jsou dostupné na webových stránkách www.katowice-airport.com.
Dostupné jsou také:

• k náhledu u obsluhy parkoviště,
• vyvěšeny před vjezdem na parkoviště, na parkovišti a také u výjezdu z parkoviště,
• na platebních automatech.

§ 11
1. V případě poškození/poruchy automatické obsluhy parkoviště platí na parkovišti ruční vydávání parkovacích 
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lístků operátory parkoviště a výběr poplatku s potvrzením příslušné výše formou vydání registračního pa-
ragonu nebo faktury.

2. V případě poškození částí automatického systému obsluhy parkoviště osobami využívajícími infrastrukturu 
parkoviště bude sepsán s viníkem protokol o způsobení škody a bude přivolána policejní hlídka.

§ 12
1. Parkoviště má placená a vyhrazená parkovací místa pro:

a. autobusy a mikrobusy,
b. taxi Airport Katowice,
c. vozidla z půjčovny,
d. dopravce provozující kyvadlovou dopravu,
e. vozidla zdravotně postižených osob,
f. autobusy městské hromadné dopravy,
g. služební vozidla zaměstnanců GTL SA,
h. sanitky,
i. transferová vozidla Airport Bus.

2. Parkovací místa stanovená v odst. 1 jsou příslušně označená.
3. Majitelé karet Premium – využívají volná parkovací místa na volně přístupném parkovišti s výjimkou míst 

stanovených v odst. 1 tohoto paragrafu a míst stanovených v § 15.
4. Uživatelé vozidel uvedených v odst. 1 tohoto paragrafu, pro které je přeprava osob výdělečnou činností, 

jsou povinni respektovat příkazy správce GTL SA a jsou povinni dbát na pořádek na svém místě a image 
Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach.

§ 13
1. Parkovací poplatky se nevztahují na následující osoby nebo vozidla:

a. vozidla osvobozená od poplatků na základě smluv uzavřených s GTL SA,
b. zasahující záchranářská vozidla,
c. vozidla bezpečnostních složek (Policie, BOR, CBA, SG, UC atp.) během výkonu služby,
d. autobusy městské hromadné dopravy jezdící dle jízdního řádu;
e. zdravotně postižené cestující, kteří mají platné „parkovací karty pro zdravotně postižené osoby“ a par-

kují do 30 minut od okamžiku vjezdu na parkoviště. Po uplynutí této doby zdravotně postižení cestující 
hradí poplatky podle ceníku, který je zmíněn v § 9 Provozního řádu.

§ 14
Při parkování je řidič povinen pozorně sledovat sousední vozidla a parkovat v označeném prostoru tak, aby neza-
krýval dělicí čáry parkovacího místa.

§ 15
1. Vozidlo se nesmí parkovat:

a. v jízdním pruhu před terminálem Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach,
b. na místech pro autobusy,
c. na místech označených pro dopravce provozující kyvadlovou dopravu,
d. na místech označených pro taxi, rent a car, označených služebních místech,
e. před budovou Bezpečnostní služby letiště,
f. na přechodech pro pěší („zebrách“),
g. na příjezdových komunikacích a v nájezdových pruzích,
h. na jiných komunikacích vhodně označených značkou zákaz stání nebo vodorovnými značkami,
i. na vyčleněných a označených místech s výjimkou k tomu oprávněných vozidel,
j. na místech, kde zaparkování vozidla může ohrozit jízdu vozidel, osoby nebo majetek.

§ 16
1. V případě nedodržování podmínek používání parkoviště stanovených tímto „Provozním řádem“ budou vozi-

dla uzamčena mechanickým zámkem. Za přední stěrač vozidla bude vložena informace „parkování v zakáza-
ném prostoru“ a také kontaktní telefon. Po zaplacení poplatku ve výši 100 zl mechanický zámek odstraní 
operátor parkoviště. Při opakovaném porušování předpisů řidičem bude přivolána policie za účelem prove-
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dení příslušných opatření.
2. V případě zaparkování vozidla v rozporu s Provozním řádem, pokud má vozidlo přímý vliv na bezpečnost 

osob nebo majetku, uživatelé parkoviště vyjadřují souhlas s odtažením vozidla na místo určené správcem 
GTL SA. Vozidlo bude odtaženo na náklady a riziko uživatele parkoviště.

§ 17
V případě vyhlášení alarmu nebo evakuace budou na parkovišti až do odvolání odstraněny všechny zábrany, 
zvednuty závory a obsluha parkoviště bude umožňovat vjezd záchranným vozidlům a navádět je na místo zásahu.

§ 18
V areálu parkoviště Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach je zakázáno:

a. kouření a používání otevřeného ohně, konzumace alkoholu a užívání omamných látek,
b. skladování pohonných hmot, hořlavých materiálů a prázdných nádob na palivo,
c. tankování vozidel,
d. ponechávání vozidla s běžícím motorem,
e. parkování vozidel s netěsnými systémy,
f. ponechávání dětí nebo zvířat ve vozidle bez dozoru,
g. pořádání v areálu parkoviště jakékoli propagační nebo reklamní akce bez souhlasu GTL SA,
h. na parkovacích místech a letištních komunikacích opravování, mytí, vysávání vozidla, výměna chladicí 

kapaliny, paliva nebo oleje,
i. znečišťování parkoviště.

§ 19
Uživatel vozidla odpovídá za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené správci GTL SA nebo třetím osobám 
na parkovišti.

§ 20
Veškeré poznámky a připomínky týkající se fungování parkoviště nahlaste správě Mezinárodního letiště „Katowi-
ce“ v Pyrzowicach (správa tel. +48 32 39 27 309, operátor parkoviště tel. +48 32 39 27 189 nebo +48 32 39 27 
469) nebo písemně na korespondenční adresu uvedenou v § 2.

§ 21
Veškerá poškození vozidel nahlaste okamžitě na policejní oddělení (+48 32 39 27 228) a obsluze parkoviště 
(+48 32 39 27 189).

§ 22
Provozní řád je platný ode dne 10.07.2019. Provozní řád byl schválen usnesením představenstva GTL SA.


