
 

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVACÍCH PLOCH 

Obec Malá Úpa 

Článek I. Úvod 
1. Ustanovení tohoto provozního řádu platí pro venkovní parkovací plochy Sportcentrum, Zátiší a Spálený 
Mlýn (dále jako „Parkoviště“). 
2. Parkoviště jsou majetkem obce Malá Úpa, sídlem Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa, IČ: 00656119, 
která je provozuje svým jménem a na svůj účet. 
3. Parkoviště je zřízeno jako veřejné, nehlídané, dopravně organizované s regulovanou parkovací dobou, 

placené.   
4. Tento provozní řád je určen všem osobám, které vstupují do prostoru Parkoviště a které jsou povinny se 
jím řídit. 

 
Článek II. Základní pravidla chování návštěvníků Parkoviště 
1. Návštěvníkem Parkoviště je každá osoba pohybující se v prostoru Parkoviště. 
2. Návštěvníci jsou povinni se řídit a dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, tímto Provozním řádem parkovacích ploch., popř. podmínkami vyplývajícími z 
rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem.  

3. Návštěvníci jsou povinni řídit se dopravním značením. 
4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny doplňkových informačních tabulí instalovaných v prostoru 
Parkoviště. 
5. Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy Parkoviště. 

 
Článek III. Přístup do Parkoviště 
1. K vjezdu a výjezdu z Parkoviště je povoleno užívat pouze komunikací k tomu určených. 
2. Při vjezdu do Parkoviště je řidič povinen vyzvednout si z vjezdového stojanu parkovací lístek a uschovat    ho 
u sebe. 
3. Před výjezdem z parkoviště je řidič povinen zaplatit cenu za parkování ve výši určené ceníkem vydaným 
provozovatelem a vyvěšeným na vjezdu do Parkoviště. Při výjezdu z Parkoviště je řidič povinen vložit parkovací 
lístek (po úhradě ceny) do výjezdového stojanu. 
4. Parkující vozidla nesmí přepravovat látky, které by mohly ohrozit prostor Parkoviště a jeho zařízení, ostatní 
osoby pohybující se v parkovišti, nebo by mohly omezovat ostatní nepříjemným zápachem, hlukem apod. 
6. V případě zásobování většími vozidly je nutno s provozovatelem Parkoviště domluvit speciální režim. 
7. V prostoru Parkoviště je povolen pohyb vozidel a osob v rozsahu přímo souvisejícím s parkováním vozidla. 
Není povoleno mytí vozidel, opravy a servis vozidel, distribuce letáků, agitační činnost, prodejní činnost apod. 
8. Pohyb domácích zvířat v prostoru Parkoviště je povolen pouze za předpokladu zajištění, že nezpůsobí škodu 
ostatním návštěvníkům. To zejména znamená, že psi musí být na vodítku a musí nosit košík. 

 
Článek IV. Zvláštní pokyny pro provoz vozidel: 
1. Vozidla se mohou pohybovat pouze v prostoru k tomu určeném a vyznačeném. 
2. Rychlost pohybu vozidel je v prostoru Parkoviště omezena na 15 km/hod. 
3. Couvání není povoleno, s výjimkou parkovacího manévru. 
4. Je zakázáno stát mimo parkovací stání, s výjimkou parkovacího manévru. 
5. Je zakázáno používat výstražné zvukové znamení. 
6. Řidič jedoucí za vozidlem zahajujícím parkovací manévr je povinen dát přednost parkujícímu vozidlu. 
7. Řidič vyjíždějící z parkovacího místa je povinen dát přednost řidiči jedoucímu po komunikaci. 
8. V prostoru parkovitě platí přednost zprava, pokud není stanoveno jinak dopravním značením. 
9. Pěší musí dbát na to, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost. 

 
Článek V. Zvláštní pokyny pro parkování vozidel: 
1. Vozidla smí parkovat pouze podle pokynů obsluhy Parkoviště (parkovací služby).  
2. Řidiči musí dodržet při parkování dostatečnou vzdálenost od vedle stojícího vozidla umožňující bezpečné 
otevření dveří. 
3. Je zakázáno nechat běžet motor během parkování (stání vozidla). 

 
Článek VI. Pokyny týkající se bezpečnosti: 
1. V prostoru Parkoviště je zakázáno odkládat hořlavé látky a materiály, kouřit, manipulovat s otevřeným 
ohněm, používat elektrická zařízení Parkoviště. 



 

2. V případě požáru jsou osoby přítomné v prostoru Parkoviště povinny řídit se pokyny obsluhy Parkoviště, 
popřípadě zasahujících složek Integrovaného záchranného systému. 
3. Řidiči vozidel a osoby přítomné v prostoru Parkoviště (návštěvníci) jsou zodpovědní za jakékoliv nehody či 
škody způsobené neopatrností, s úmyslem nebo z jiných důvodů, zejména v důsledku porušení tohoto 
provozního řádu. O způsobení jakékoliv nehody či škody jsou návštěvníci povinni okamžitě informovat obsluhu 
Parkoviště. 
4. V případě poruchy na vozidle s následkem zablokování části komunikace je jeho řidič povinen učinit vše pro 
to, aby zabránil možné nehodě, zejména je povinen o této situaci informovat obsluhu Parkoviště. 
5. Provozovatel Parkoviště nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům či na věcech 
nalézajících se bezdůvodně v prostoru Parkoviště. 
6. Parkoviště je veřejné a nehlídané. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé na vozidle a jeho 
příslušenství, za odcizení vozidla, za odcizení a poškození věcí ve vozidle, které nejsou jeho příslušenstvím (za 
věci ve vozidle uložené).  
7. Provozovatel Parkoviště není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci 
(jako ozbrojená loupež, samovznícení zaparkovaného vozidla, vlivy počasí (sníh, náledí), války, teroristické 
útoky, sabotáže apod.) 
8. Pokud je provozovatel shledán zodpovědným za škodu způsobenou na zaparkovaném vozidle, výše náhrady 
škody se rovná pouze odhadní ceně vozidla a neobsahuje náhradu škody za znemožnění užívání vozidla, 
náhradu škody za věci uložené ve vozidle. 
9. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené návštěvníky či vandalismem. 
10. V případě vzniku jakékoliv škody na vozidle je řidič povinen nemanipulovat nijak s vozidlem, oznámit 
okamžitě tuto skutečnost obsluze parkoviště, zavolat Policii České republiky a sepsat protokol o škodě. 
11. Řidič vozidla je povinen vozidlo při parkování řádně zabezpečit, zejména zamknout a zavřít všechna okénka. 
12. Řidič vozidla nesmí ponechat parkovací lístek ve vozidle. 
13. Pracovníci obsluhy jsou povinni chovat se profesionálně, slušně a vstřícně. 

 
Článek VII. Sankce 
1. Jakékoliv porušení tohoto provozního řádu může mít za následek sankce spočívající v rozhodnutí 
provozovatele Parkoviště zakázat přístup dočasný či trvalý vozidla osoby porušující své povinnosti. 
2. V případě neoprávněného parkování vozidla (jinde než na místě k tomu určeném a v případě parkování 
delšího než 30 dní, které nebylo s provozovatelem předem sjednáno) má provozovatel právo nechat takové 
vozidlo odtáhnout s tím, že bude majiteli vydáno po zaplacení ceny odtahu a ceny parkovného. 

 
 
Tento provozní řád platí od 1.12.2019 
 
 
 
 
Karel Engliš 
starosta obce Malá Úpa 


