Provozní řád parkoviště
Kouzelné městečko (KOME)
1. Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem Parkoviště (dále jen „pronajímatel") a mezi
majiteli nebo uživatelem (řidič) silniečního motorového vozidla, který se rozhodne využít Parkoviště pro zaparkování
vozidla (dále jen „nájemce").
2. Provozovatelem Parkoviště, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 656/1, Karlovy Vary, IČO: 48364282.
3. Parkování vozidel na Parkovišti je povoleno jen na základě nájemního vztahu, resp. nájemní smlouvy uzavřené
mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájemní vztah vzniká vyzvednutím parkovacího lístku nájemcem z automatu při
vjezdu na Parkoviště a je ukončen faktickým opuštěním Parkoviště s vozidlem (po zaplacení parkovaného na
pokladně pronajímatele, pokud je parkovné v souladu s tímto provozním řádem nájemci účtováno). Pokladna je
umístěna na parkovišti. Po celou dobu užívání Parkoviště je nájemce povinen dodržovat tento provozní řád
Parkoviště.
4. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za parkování na parkovišti parkovné ve výši dle ceníku parkovného.
5. Dokladem o uzavření nájemní smlouvy je parkovací lístek. Při ztrátě nebo odcizení parkovacího lístku může být
vozidlo vydáno nájemci (resp. může být umožněn odjezd vozidla z Parkoviště) pouze po zjištění a ověření totožnosti
nájemce a předložení dokladů k vozidlu prokazujících vlastnictví vozidla či užívací právo nájemce k vozidlu.
6. Při ztrátě nebo odcizení parkovacího lístku se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli paušální poplatek za
parkování (paušální parkovné) ve výši 800,- Kč. Paušální poplatek je potřeba uhradit v pokladně prostorách
parkoviště.
7. Parkoviště slouží pouze pro krátkodobé parkování vozidel. Maximální nepřetržitá doba parkování vozidla na
Parkovišti činí 24 hodin.
8. Parkující vozidla nejsou hlídaná; v souvislosti s nájmem parkovací plochy na Parkovišti tedy pronajímatel
neposkytuje nájemci žádnou ostrahu vozidla ani věcí v něm umístěných.
9. Pronajímatel neodpovídá nájemci za poškození motorového vozidla na Parkovišti způsobeného třetími osobami
anebo za jejich odcizení, stejně tak pronajímatel nenese odpovědnost za poškození nebo odcizení příslušenství,
vybavení anebo jiných součástí vozidla, anebo jiných věcí v předmětném vozidle uložených.
10. Nájemce i jiné osoby pohybující se v prostorách Parkoviště jsou povinni:
- dbát zvýšené opatrnosti při jízdě a při průchodu Parkovištěm a chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům
Parkoviště (zejména neblokovat ani nepoškozovat svým vozidlem žádná zaparkovaná vozidla ostatních
nájemců apod.);
- řídit se dopravním značením na Parkovišti a dodržovat max. povolenou rychlost jízdy na Parkovišti 20 km/hod;
- parkovat vozidlo na Parkovišti vždy pouze tak, aby v případě zaparkování vozidla na konkrétní parkovací místo
z obou stran byl dostatek prostoru pro otevření dveří na vedlejších parkovacích místech; respektovat
vodorovné označení nebo pokyny obsluhy parkoviště;
- před opuštěním vozidlo řádně zajistit proti pohybu a vozidlo uzamknout;
- dodržovat přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, pohonnými hmotami a jinými hořlavými látkami na
Parkovišti;
- nepožívat na Parkovišti alkoholické nápoje a jiné omamné látky;
- oznámit provozovateli vznik škody na majetku pronajímatele;
- dodržovat zákaz oprav, údržby a mytí vozidel v prostorách Parkoviště;
- udržovat na Parkovišti čistotu a pořádek;
- dodržovat zákaz vjezdu a parkování přívěsných vozíků a reklamních vozidel na Parkovišti;
- dodržovat zákaz vstupu na Parkoviště podnapilým či jinak intoxikovaným osobám.
Technologie parkovacího systému je pod kamerovým systémem.
Tento provozní řád nabývá platnosti od 1.2. 2020 na dobu neurčitou.
V případě poruchy volejte telefonní číslo:
6:30 – 18:30 720 965 816 nebo 601 131 359
18:30 – 6:30 353 505 353
Ing. Lukáš Siřínek
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