
              PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ 

Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. června 2020 

 

 

Provozovatel parkoviště:            Městys Nový Hrozenkov,   756 04 Nový Hrozenkov 454 

                      IČ: 00304131   DIČ.: CZ00304131 

                        tel:   571 451 304,      725 320 337 

 

1.  Smluvní vztah vzniká odebráním parkovacího lístku, vjezdem na parkoviště, přičemž klient souhlasí s jeho provozním řádem.                                                                                                                                                                                                                      
Při ztrátě, poškození nebo znehodnocení parkovacího lístku zaplatí klient poplatek 250,- Kč.  

2.  Parkoviště je umístěno na pozemku, v areálu přírodního koupaliště v Novém Hrozenkově, parcele číslo 4359 v k.ú. a obci Nový Hrozenkov.  

3. Parkoviště slouží pouze pro parkování osobních vozidel do 3,5 tun, je zakázáno parkování autobusů, obytných přívěsů, karavanů a 
nákladních vozů.  

4.  Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště, klienti jsou povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště, pokud je přítomna. 

5.  Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí 
odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla. Je v zájmu klienta nenechávat cenné věci ve vozidle. 

6.  Klient je povinen na parkovišti dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., řídit se dopravním značením a dodržovat max. povolenou rychlost, která 
je stanovena na 10 km/hod. 

7.  Klient smí odstavit vozidlo pouze na místech, která jsou k tomu účelu přímo vyhrazena. Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo 
upozornit Policii České republiky na vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto provozním řádem a provést nutnou fotodokumentaci.  

8. Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či jiné znečištění plochy parkoviště, manipulovat s 
pohonnými hmotami a oleji, provádět mytí a údržbu či opravu vozidla v areálu parkoviště. Je výslovně zakázáno znečišťovat parkoviště a 
jeho okolí.  

9. V případě obsazení parkoviště je klient povinen neprodleně opustit prostor vjezdu na parkoviště. 

10.  V případě, kdy se vozidlo stane nepojízdným, je klient povinen neprodleně vozidlo nechat na vlastní náklady odtáhnout. Pokud tak 
nebude učiněno, má provozovatel nárok provést odtah na náklady klienta. 

11.  Klient odpovídá za škodu, způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku provozovatele či na vozidlech jiných klientů, a 
to v plné výši. 

12.  Ceník parkovného: 8:00 – 22:00 hod.  - 1. až 5. započatá každá hodina  - 20,- Kč/hod 

      - 6. a další následující započatá hodina - zdarma 

   22:00 – 08:00 hod.  - jednotná cena ( bez časového omezení ) - 100,- Kč 
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