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Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy
pomocí tachografů
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) 561/2006
Příloha (nová)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
12а)
zní:

Doplňuje se nová příloha, která

„Minimální požadavky na parkovací
plochy
Část A: Servisní zařízení
1) Čisté a funkční toalety s tekoucí vodou,
které jsou pravidelně kontrolovány:
– do 10 míst alespoň jedna sanitární
jednotka se čtyřmi toaletami;
– od 10 do 25 míst alespoň jedna sanitární
jednotka s osmi toaletami;
– od 25 do 50 míst alespoň dvě sanitární
jednotky s 10 toaletami v každé jednotce;
– od 50 do 75 míst alespoň dvě sanitární
jednotky s 15 toaletami v každé jednotce;
– od 75 do 125 míst alespoň čtyři sanitární
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jednotky s 15 toaletami v každé jednotce;
– pro více než 125 míst alespoň šest
sanitárních jednotek s 15 toaletami v
každé jednotce.
2) Čisté a funkční sprchy, které jsou
pravidelně kontrolovány:
– do 10 míst alespoň jedna umývárna se
dvěma sprchami;
– od 25 do 50 míst alespoň dvě umývárny
s pěti sprchami v každé umývárně;
– od 50 do 75 míst alespoň dvě umývárny
s 10 sprchami v každé umývárně;
– od 75 do 125 míst alespoň čtyři
umývárny s 12 sprchami v každé
umývárně;
– pro více než 125 míst alespoň šest
umýváren s 15 sprchami v každé
umývárně.
3) Dostatečný přístup k pitné vodě.
4) Vhodné vybavení pro vaření.
5) Obchod s pestrým výběrem potravin,
nápojů atd. na místě či v blízkosti.
6) Odpadkové koše v dostatečném
množství a o dostatečném objemu.
Přístřeší chránící před deštěm nebo
sluncem blízko parkovací plochy.
8) Dostupný pohotovostní plán / krizové
řízení / kontaktní údaje pro naléhavé
případy, které mají zaměstnanci k
dispozici.
9) Bezhotovostní rezervační, platební a
fakturační systém.
10) Informace o počtu volných
parkovacích míst uvedené u parkovací
plochy a na internetu.
Část B: Bezpečnostní prvky
1) Úplné oddělení parkovací plochy a
jejího okolí, například plotem nebo
podobným ohrazením, které znemožňuje
náhodný i záměrný nezákonný vstup nebo
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tento vstup oddaluje.
2) Přístup do areálu parkovací plochy pro
nákladní vozidla mají pouze jeho uživatelé
a pracovníci.
3) Digitální záznamové zařízení (alespoň
25fps). Systém zaznamenává nepřetržitě
nebo v režimu detekce pohybu.
4) Parkoviště je vybaveno kamerovým
systémem monitorujícím celé ohrazení
a zajišťujícím, že veškerá činnost v
blízkosti ohrazení nebo na něm je zřetelně
zaznamenávána (kamerový systém s
režimem nahrávání).
5) Ostraha areálu je zajištěna hlídkami či
jiným způsobem.
6) Každý incident v oblasti trestné činnosti
se oznamuje pracovníkům parkovací
plochy pro nákladní vozidla a policii. Je-li
to možné, musí být řidič vozidla vyzván,
aby počkal na pokyny policie.
7) Trvale osvětlené jízdní pruhy a pruhy
pro chodce.
8) Bezpečnost chodců na vyhrazených
parkovacích plochách.
9) Ostraha parkovací plochy
prostřednictvím dostatečných
a přiměřených bezpečnostních kontrol.
Or. bg
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