
PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ
PALACHOVO NÁMĚSTÍ OLOMOUC

1. Provozovatel:  ZIKARON 1939 s.r.o
                              Komenského 862/7 , Olomouc 779 00
    Správce pověřený provozem kontakt: Telefon: 603 469 504  e-mail: zikaron1939@volny.cz

2.Provozní doba parkoviště
        a)     provozní doba  pro uživatele parkoviště je každý den v týdnu 24 hodin

3. Práva a povinnosti provozovatele:

Provozovatel odpovídá za:
a) dopravní značení a organizaci provozu parkoviště
b) viditelné umístění ceníku za parkovací služby, provozní doby a provozního řádu parkoviště
c) zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty parkoviště
d) správnost a úplnost daňového dokladu za parkovné
e) provozovatel a správce pověřený provozem upozorňují návštěvníky, že parkoviště není parkovištěm hlídaným a 

provozovatel ani správce pověřený provozem nezajišťují ochranu a ostrahu zaparkovaných automobilů. Přítomná 
bezpečnostní služba zajišťuje pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku provozovatele. Provozovatel ani 
odpovědný správce neodpovídá za parkující vozidla nebo jejich obsah.

Správce pověřený provozem je oprávněn:
a) požadovat po zákaznících plnění jejich povinností vyplívajících z tohoto provozního řádu
b) odmítnout umístit na parkoviště vozidlo (motocykl), ze kterého uniká PHM,olej či jiné kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu 

či bezpečnost na parkovišti
c) odmítnout k parkování vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení
d) vydávat zákazníkům pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu
e) vybírat parkovné

4.Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinen:
a) seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště
b) dbát pokynů pracovníka parkoviště
c) umístit vozidlo (motocykl) tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu (motocyklu) 

v parkování, provozu či manipulaci
d) zabezpečit vozidlo (motocykl) tak, aby nedošlo ke škodě na vozidle (motocyklu) a ostatních věcech zákazníka a třetích 

osob
e) uzamknout vozidlo, uzavřít okna včetně střešních a k tomu použít mechanické a elektronické zabezpečovací systémy
f) zdržovat se v prostoru parkoviště pouze na nezbytně nutnou dobu k odbavení vozidla (motocyklu)
g) zdržet se činnosti, kterou by znečišťoval nebo mohl znečistit prostory parkoviště nebo příjezdových komunikací
h) dodržovat podmínky protipožární bezpečnosti, ochrany zdraví apod
i) provádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy vozidla ne (motocyklu), včetně manipulace s PHM a 

oleji
j) v případě havárií nebo nutných stavebních úprav v prostorách parkoviště přemístit nebo strpět přemístění vozidla 

(motocyklu) na nezbytně nutnou dobu a to na parkovací místo určené provozovatelem nebo oprávněnou třetí osobou
k) veškeré reklamace sepsat a uplatnit před opuštěním parkoviště a to u správce parkoviště nebo obsluhy
l) při ztrátě parkovacího lístku uhradit jednorázovou pokutu ve výši 400,-Kč
m) zákazník je povinen respektovat a dodržovat dopravní značení v celém objektu
n) zákazník je povinen opustit prostor parkoviště max. 15 minut od zaplacení parkovného

Zákazník odpovídá za:

            všechny škody v plném rozsahu, které způsobil v prostorách parkoviště

Zákazník je oprávněn:

a) obdržet daňový doklad za parkovné
b) na požádání se podrobněji seznámit s provozním řádem parkoviště

5.Platnost provozního řádu
           
          Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.5.2017

 Schválil :Zikaron 1939 s.r.o                                                                                                                      
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