
PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
V     OPAVĚ

I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ:

1. Tento provozní řád upravuje pravidla užívání nechráněného parkovacího místa zákazníků, určeného
pro parkování osobních vozidel.

2. Užívat nechráněné parkovací místo může jen zákazník, který akceptuje tento provozní řád a ceník a
tím uzavřel dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa. Takový zákazník má právo na
parkování  jím  řízeného  osobního  motorového  vozidla  bez  přívěsu  na  libovolném  nechráněném
parkovacím místě  v nepřetržitém 24 hodinovém denním provozu parkoviště.  Právo na parkování
vozidla na zvoleném nechráněném parkovacím místě je možné, viz ceník.

3. Systém parkování:
Vjezd vozidla:
- řidič  zastaví  před  závorou  nebo  stisknutím  tlačítka  pro  výdej  parkovacího  lístku  a  jeho

odebráním, otevře závoru 
- zaparkuje vozidlo na vybraném nechráněném parkovacím místě
- opustí prostor parkoviště 
Vstup k zaparkovanému vozidlu:
- parkovacím lístkem v automatické pokladně zaplatí příslušnou hotovost za dobu parkování podle

ceníku, načtenou podle délky parkování z parkovacího lístku
- dosáhne svého nechráněného parkovacího místa
- při pohybu v parkovišti každá osoba má povinnost dbát o svoji bezpečnost
Výjezd vozidla:
- řidič  zastaví  před  závorou,  zaplaceným parkovacím  lístkem  otevře  závoru,  odjede  vozidlem

z parkoviště
4. Pohyb  osob  v parkovišti,  který  nesouvisí  s užíváním  nechráněného  parkovacího  místa  NENÍ

POVOLEN.
5. 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.
6. Rychlost jízdy v parkovišti je max. 10 km/hod. 
7. Zneužití  sousedního  nechráněného  parkovacího  místa  nesprávným  parkováním  zákazníka  bude

posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech a zákazník je
povinen zaplatit náhradu dle platného ceníku.

8. V případě, že zákazník poruší smluvní vztah, nebo tento provozní řád, má provozovatel právo na
náklady zákazníka odtáhnout vozidlo.

9. K  zajištění  svých  pohledávek  vůči  zákazníkovi  týkajících  se  náhrady  a  pohledávek  vzniklých
v souvislosti s parkováním má provozovatel zadržovací právo k přivezenému vozidlu, a to i tehdy,
nepatří-li vozidlo zákazníkovi, ale třetí osobě a může vlastními prostředky zabránit odjezdu vozidla.
Vykonání zadržovacího práva může být odvráceno poskytnutím jistiny.

10. Vozidla, která jsou umístěna na parkovišti musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena
k používání v provozu. Jakékoliv odstranění evidenčních značek vozidla,  např.  za účelem nového
přihlášení vozidla, je zákazník povinen předem nahlásit provozovateli. Pokud lze vzhledem k stavu či
rozsahu  poškození  vozidla  důvodně  předpokládat,  že  se  ho  chtěl  vlastník  zbavit,  bude  s tímto
vozidlem nakládáno dle platných právních předpisů.

11. Provozní doba je stanovena:
Pondělí – Neděle: NONSTOP

12. Za  parkování  na  parkovišti  na  nám.  Svobody  je  stanovena  cena  pro  každé  vozidlo  dle  ceníku
platného od 1. 4. 2009.

13. 3 ks nechráněných parkovacích míst pro tělesně postižené označených značkou O1 jsou poskytnuty
bezplatně vedle parkoviště (podél budovy Pizzerie UNO).
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II. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:

1. Při zaparkování vozidla, vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo, zajistit proti samovolnému pohybu
a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.

2. Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy parkoviště a
tento provozní řád.

3. Dodržovat všechny bezpečnostní a požární předpisy.
4. Parkovací  místo  užívat  jen  pro  vozidlo  v technicky  provozuschopném  stavu  a  parkovat  jen  na

vyznačeném nechráněném parkovacím místě. 
5. Udržovat čistotu a pořádek v parkovišti.
6. Pečlivě  uschovat  parkovací  lístek.  Následky,  způsobené  ztrátou,  poškozením  a  nečitelností

parkovacího lístku jdou k tíži zákazníka. V případě ztráty parkovacího lístku, bude vozidlo vydáno
z parkoviště jen na základě předložení technického průkazu vozidla a občanského průkazu uživatele
vozidla. V takovém případě bude účtována za ztrátu parkovacího lístku náhrada ve výši 230,- Kč, za
předpokladu, že doba parkování nepřesáhne 24 hodin.

7. V případě  ztráty parkovacího lístku a doby parkování nad 24 hodin bude účtována cena ve výši
odpovídající skutečné délce parkování dle platného ceníku.

III. NA POSKYTNUTÉM PARKOVACÍM MÍSTĚ, V PARKOVANÉM VOZIDLE I NA     CELÉM 
PARKOVIŠTI JE ZAKÁZÁNO:

 Používání otevřeného ohně
 Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů
 Čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje, vyměšování oleje, nabíjení

akumulátorů a vypuštění chladicích kapalin nebo mytí vozidel
 Ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení
 Parkování  vozidla  s netěsnící  nádrží  či  jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště,

stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu a vozidel
nesplňujících technické předpisy

 Parkování  vozidel  v jízdních pruzích a na místech pro přecházení  pro chodce,  vzhledem
k možnému narušení provozu

 Pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech
 Parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popř. s pláštěma

s hřeby

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.
2. Provozní řád parkoviště na nám. Svobody nabývá platnosti dnem 1. 4. 2009.
3. Provozní řád parkoviště na nám. Svobody bude viditelným způsobem s náležitým upozorněním pro

zákazníky umístěn na parkovišti  na nám. Svobody před jeho technickým zařízením určeným pro
výdej parkovacích lístků a otevírání závory k vjezdu na parkovací místa.

4. Nedílnou součástí provozního řádu parkoviště na nám. Svobody je příloha č. 1 o ceně parkovného,
která byla schválena Radou Statutárního města Opavy.

SPRÁVCE:
Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava
IČO: 64618188

V Opavě dne 1. 4. 2009 Aleš  Ž I Ž L A V S K Ý
v. r. ředitel společnosti   
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PŘÍLOHA Č. 1 O CENĚ PARKOVNÉHO

1. PROVOZNÍ DOBA:

NONSTOPNONSTOP

2. CENA PARKOVNÉHO:

PO-PÁ PO-PÁ 08.00 hod. – 18.00 hod.: 08.00 hod. – 18.00 hod.: 10,- Kč/hod.10,- Kč/hod.

SO SO 08.00 hod. – 14.00 hod.: 08.00 hod. – 14.00 hod.: 10,- Kč/hod.10,- Kč/hod.

Jednorázová sazba mimo uvedené hodiny:Jednorázová sazba mimo uvedené hodiny: 2,- Kč2,- Kč

Náhrada za ztrátu parkovacího lístku: Náhrada za ztrátu parkovacího lístku: 230,- Kč *230,- Kč *
* V případě, že doba parkování nepřesáhne 24 hodin. V případě ztráty parkovacího lístku a doby parkování
nad 24 hodin bude účtována cena ve výši odpovídající skutečné délce parkování dle platného ceníku.
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