PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ MASARYKOVA KOLEJ
I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ:
Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči
motorových vozidel, kteří budou za úplatu dočasně užívat parkovací místa na parkovišti.
Provozní řád upravuje pravidla užívání parkovacích míst zákazníků, určeného pro parkování
osobních vozidel.
Užívat nechráněné parkovací místo může jen zákazník, který akceptuje tento provozní řád a ceník a
tím uzavřel dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa. Zákazník má právo na parkování
jím řízeného osobního motorového vozidla bez přívěsu na určeném parkovacím místě
v nepřetržitých 24 hodinovém denním provozu parkoviště.
Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem do prostor parkoviště, s tím, že
vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů provozovatele.
Systém parkování:
Vjezd vozidla:
 řidič zastaví před vjezdovou branou a přiložením čipové karty (čipu) otevře závoru
 zaparkuje vozidlo na určeném parkovacím místě
 opustí prostor parkoviště
Výjezd vozidla:
 řidič zastaví před výjezdovou branou a přiložením čipové karty (čipu) otevře závoru a
odjede vozidlem z parkoviště
 Pohyb osob v parkovišti, který nesouvisí s užíváním nechráněného parkovacího místa NENÍ
POVOLEN.
 V parkovišti je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v
plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášku Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb.
 Rychlost jízdy na parkovišti je max. 5 km/hod.
 Vozidla umístěna na parkovišti musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena
k používání v provozu.
II. V AREÁLU PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:







používání otevřeného ohně
odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů
čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje, vypouštění oleje, nabíjení
akumulátorů, vypouštění chladicích kapalin, mytí vozidel
ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžování spalinami z motoru, obtěžování hlukem
motoru, obtěžování klaksonem
vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz
parkoviště
vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické
předpisy
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parkování vozidel v jízdních pruzích, na přechodech pro chodce, před východem a výjezdem
z parkoviště, to vše vzhledem k nebezpečí narušení provozu
pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech
parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na ráfcích s pneumatikami,
nebo s plášti s hřeby
provozovat zkušební jízdy autoškol
provozovat jakoukoliv jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu
provozovatele, jako stánkový prodej, shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a
loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umisťování letáků za stěrače vozidel), apod.

III. PARKOVÁNÍ MÚVS



Vyhrazená parkovací místa jsou umístěna před budovou MÚVS
Uživatelé parkoviště MÚVS vjíždí na parkoviště na čipové karty vydané MÚVS a týkají se
jich výše uvedené podmínky parkování.
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