
PRoVozNÍ ŘÁD PARKoV|šTĚ Čtclruovn
Provorovat€| palkoviště:

středníško|a informatiky, poštovnictvía f inančnictví Blno, příspěvková oÍganizace, čichnova 982/23,624 oo BÍno

1. UŽÍvÁNí PARKoV|šTĚ
1'1' smIuvnÍVztah vŽniká odebráním parkovacÍho |ístku, resp. Vjezdem na parkoviště, př ičemž kl ient souh|así s jeho provozním

řádem.
1'2' Parkoviště je součástí Veřejné přístupné úče|ové komunikace s omezeným přístupeín váÍeá|u ško|y, a to části parce|y

č' 4432 v k'ú' Brno. Komín'
1'3. Uživate| parkoviště (dá|e ]en klient) je povinen dodržovat zákon č' 361/2000 sb., řídit se dopravním značením a poty.y

o2načenÝch zaměstnancú provozovatele'
1.4. Parkoviště nemá chaíakteÍ h|ídaného parkoviště. N€ní střeženo fyzicky ostrahou' Parkoviště včetně vjezdu a Úezdu

je monitorováno t € chnickými prostředky.
1.5. ProvozovateIparkoviště neodpovídá za případ né škody způsobené odcizením vozidIa nebojeho části, odcizením přísIUšenství

nebo VěcíodIožených Ve vozidIe aniza škody zpúsobené poškozením VozidIa..Je Žakázáno nenecháVat cennévěcive VozjdIe.
1.6' K|ientje povinen dodržovat mex' povo|enou rych|ost, která je stánovena na 20 km/hod-
1.7' K|ient smi odstavit vozjd|o pogze na místech, kteÍájsou k tomu úče|u přímo vYhrazena. Provozovate| parkoviště sivyhrazuje

právo upozornit Městskou policii Bíno, popř' Po|icii České repub|iky, na vouid|á zeparkovaná V rozporu s tímto provozním
řádem a píoVést nUtnou ÍotodokUmentac|.

2. PROVOZNI DOBA, CENA
2'1. Provoznídoba parkovištěje nepřetržitá {24hodin denně/7 dnú v b/dnu)'
2'2. PÍovozovate| si VYhrazuje právo dočasně omezit provoz ná části nebo ce|ém parkovišti, pokud to bude vyžadovat situace

připořádání kUIturních, spoIečen5kých 5portovních e podobných akcípořádaných provozovateIem.
2.3. cena za parkováníje stanovena d|e p|átného ceníku provozovate|e. ceník je zveřejněn na w€bových stránkách a !ryvěšením

u vj€zdu na parkoviště' PÍovozovate|je oprávněn ceníkjednostranně kdyko|i aktualizovat, o tomto budou k|i€ntivždY řádně
a včas informováni způsobem uvedenÝm v bodě 2.3.

3. zPŮsoB oDBAvovÁNÍ
3.1. K|ientje povinen přivjezdu na perkoviště 2astavit u vje2dové závory e převzít dok|ad 5 časovým údajem o vjezdu (parkovací

|ístek). zaměstnan€ia Dartneři ško|V wužíva ií čioového sv5tému bez odběru oarkovacího |istku'
3.2' oprávněným uživate|úm parkoviště (po|icie ČR, Mé5t5ká po|icie, Vozjd|a |zs, oPM8 ápod')umožnína WžádáníVjezd a Úezd

obsIuha parkoviště (vrátný školY).
3'3' K|ient je povinen před odjezdem z parkoviště uhradit pop|atek za paíkování vautomatické pok|adně parkoviště.

Tato pok|adna takévydá při požadavku daňový dok|ad o zap|acení pop|etku'
3'4' V připadě poruchy automatické pokladnYje kIient povinen poptatek !hradit na vrátniciškoIy'
3'5. V případě ztráty parkovacího |ístkuje k|ient povinen uhradjt pop|atek za ztÍátu parkovacího |htku'

4. osTATNÍ PRÁVA A Pov|NNosr|
4.1. Je zakázáno Vjíždět na parkoviště s vozid|em, které by moh|o způsobit eko|ogické čijiné znečištění p|ochy parkoviště,

manipuIovat s pohonnými hmotami a oleji, píovádět mytía údržbu čjopravu vozidIa v aíeá|u parkoviště' Je $/sIovně ,akázá no
znečišťovat parkoviště a jeho okolí'

4.2' V případě obsazen í parkoviště je kIient povjneň neprodIeně opustit prostor vjeŽdu na paíkoviště'
4.3. Je zakázáno bIokovat ostatnívozid|á kIientú. Je.akázáno paíkovat na místech ÍezervovanÝch 5mIuVním kIientům.
4.4' V případě, kdy s€ vozid|o stane nepojízdným, je klient povinen neprod|eně Vozid|o nechat na v|astní nák|ady odtáhnout.

Pokud tak nebude učiněno, má provozovate| nárok provést odtah na nák|adY k|ienta.
4'5' KIient odpovídá za škodu, způsobenou proVozem vozidla V areá|u pálkoviště a na majetku provozovateIe čina vozidIechjiných

klientú, a to v p|né výši'
4.6' .]ezakázánozneužíVatparkovácísystém,zejménapředávatparkovací|ístkyj inýmk|ientúmparkovjště,opakovaněodebíÍat

nové parkovací |ístky, Vjíždět na parkoviště a vyjíždét z parkoviště mimo komunikaci pro vozid|á, Vyjíždět z parkoviště
bez vloženíparkovacího |Ístku do Výjezdového stojanu apod' V případě Žjištěnítakového chování, je provozovate| oprávněn
k|ientovi parkoviště účtovat sm|uvnípokutu Ve výši náhredního Výjezdního |ístk! d|e p|atného ceníku provozovate|e'

4.7. Bez předchozího povo|ení obs|uhy parkovišté (VÍátného) je zakázáno vjíždět do áleá|u paÍkoviště 5 příVěsnÝm Vozíkem.
Toto u5tanoVení nepIatí pro sIužebnívozidIa provozovateIe.

4.8' Bez předchozího povo|ení obíuhy parkoviště (vlátného) je zakázáno parkování nák|adních Vozid€|, přívěsů, traktorú
a autobusů'

4.9' obsIuha parkovištěje opráVněna neumožnit zapaíkoVáňí kI ientům, jej ichž VozidIo zjevně neodpovídá technické způsobiIostj
nebo není VybaVeno registrační Žnačkou.

4.10.V ce|ém areá|u parkov]štěje zakázán Vo]ný pohyb zvířat.
4'11.V případě požárujsou kI ient ipovinn] řÍdit se pokyny zamé5tnancú provozoVateIe a č|enú hasičskýchjednotek či integrovaného

Žáchíanného systému'


