Technické služby města Mostu a.s.
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Provozní řád parkovací plochy příměstského areálu Matylda
1. Provozní řád této parkovací plochy stanovuje podmínky stání vozidel v areálu Matylda.
2. Na parkovišti platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.,a vyhláškou č.30/2001
sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé jsou povinni
dbát v prostoru parkoviště na bezpečnost a plynulost provozu, řídit se značkami a přizpůsobit
svou jízdu aktuálním podmínkám provozu parkoviště. Příjezdové a odjezdové komunikace jsou
uživatelé povinni udržovat volné pro ostatní uživatele parkoviště.
3. Parkoviště je provozováno jako nehlídaná parkovací plocha k parkování osobních vozidel
a motocyklů.
4. Provozovatelem parkoviště je společnost Technické služby města Mostu a.s., se sídlem Most –
Velebudice, Dělnická 164, IČ 64052265, kontaktní osoba: správce areálu p. Antonín Laco,
tel.č. 725 958 011.
5. Provozní doba parkovací plochy je nepravidelná a závisí na klimatických podmínkách tak, aby
nedošlo provozem k devastaci travnaté plochy a znečišťování komunikace. Vjezd na parkoviště
povoluje správce areálu v závislosti na klimatických podmínkách. Zákaz vjezdu nebo jeho
povolení je avizováno příslušným dopravním značením.
6. Vjezd na parkovací plochu a výjezd z parkovací plochy je označen dopravním značením.
7. Pokud bude parkování správcem areálu povoleno je provozní doba stanovena od 08.00
do 20.00 hod. Mimo provozní dobu a v době vyloučené pro provoz vozidel je parkování
na parkovací ploše a vjezd vozidel zakázán.
8. Cena za parkovné – parkovací poplatek:
cenu za parkování stanovuje provozovatel,
jednorázové celodenní parkovné pro osobní motorová vozidla a motocykly je stanoveno
ve výši 50 Kč, včetně DPH,
- K zaplacení parkovného se používá parkovací automat, který je označen příslušným
dopravním značením a umístěn v areálu u vjezdu na parkovací plochu
Na displeji parkovacího automatu je umístěn popis způsobu použití parkovacího automatu.
- parkovací lístek je možné použít jako daňový doklad,
- parkovací lístek slouží zároveň jako doklad k opakovanému parkování ve stejný den,
pro který byl vydán a je nepřenosný,
- řidič silničního motorového vozidla je povinen umístit platný doklad o zaplacení
parkovného (parkovací lístek) na viditelném místě za předním sklem
- u motocyklů je řidič povinen prokázat řádné zaplacení parkovného předložením platného
parkovacího dokladu v případě kontroly
9. Provozovatel parkovací plochy neodpovídá:
- za poškození a odcizení zaparkovaných vozidel a jejich výbavy,
- za ztrátu nebo poškození věcí ponechaných v zaparkovaných vozidlech,
-
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za škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla nebo která byla způsobena provozem jiného
vozidla na parkovací ploše.
10. Práva a povinnosti uživatelů parkovací plochy:
-

Uživatel je povinen
při příjezdu na parkovací místo uhradit cenu parkovného dle platného ceníku,nezaplacení
parkovného je porušení ustanovení par.125c odst.1 písmeno k) zák.361/20000 Sb.,
o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
- dodržovat provozní řád, vjezdem na parkovací plochu uživatel vyjadřuje souhlas
s ustanoveními tohoto provozního řádu,
- dbát pokynů obsluhy parkovací plochy,
- po přistavení vozidla na parkovací plochu, zabezpečit vozidlo proti odcizení,
- neomezovat a neohrožovat další uživatele,
- nezanechávat ve vozidle cenné předměty, doklady, finanční hotovosti a jiné cennosti,
- udržovat parkovací místo v čistotě a neznečišťovat ostatní parkovací plochy,
- při vjezdu a výjezdu z parkovací plochy dbát zvýšené opatrnosti, zvláště pak při výjezdu
z parkovací plochy na komunikaci.
- oznámit obsluze parkovací plochy a Policii ČR okamžitě každé poškození nebo zničení
vozidla za dobu parkování, nejdéle před odjezdem z parkoviště, ale i škodu zaviněnou na
ostatních parkujících vozidlech.
11. Ostatní ustanovení
-

-

-

na parkovací ploše je zakázáno vozidlo opravovat a provádět jeho údržbu,
vjezd a parkování vozidel s úniky provozních kapalin je zakázáno. V případě vzniku škody
provozovateli parkovací plochy, způsobené špatným technickým stavem motorového
vozidla, je zákazník povinen uhradit způsobenou škodu,
osoby, které se pohybují v prostorách parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoliv škodu,
kterou svým jednáním způsobí provozovateli parkovací plochy nebo třetím osobám,
provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkovací plochy,
samovolné parkování ve vyznačeném prostoru parkovací plochy bez souhlasu provozovatele
je přísně zakázáno,
vozidlo může být odtaženo v případě, že brání vjezdu a výjezdu, je ve špatném technickém
stavu, nemá platný doklad o zaplacení parkovného,
od parkovného jsou osvobozena vozidla označená jako vozidla invalidů a dále vozidla, která
jsou viditelně označená k zásobování, technického zabezpečení (TSmM a.s) a vozidla
záchranných složek.
Provozní řád nabývá platnosti dne 1. 8. 2013
Jan Syrový
ředitel společnosti
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