PROVOZNÍ ŘÁD
PARKOVIŠTĚ „NAD PŘEHRADOU“ V POZLOVICÍCH
1.

Vlastníkem parkoviště je Městys Pozlovice, provozovatelem parkoviště jsou Služby městyse Pozlovice s.r.o., IČO 29218934, sídlem Hlavní 51, 763 26 Pozlovice.
2. Parkoviště slouží pro parkování motorových vozidel určených pro přepravu osob či nákladu bez
přívěsných vozíků, jejichž přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
3. Parkoviště je nehlídané, placené pomocí Premium SMS nebo mobilní aplikací SEJF.
4. Parkování je povoleno pouze na vyznačených místech a všechny osoby jsou při použití parkoviště
povinny dodržovat obecně závazné předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích. Způsobenou škodu na zařízení parkoviště hradí škůdce provozovateli parkoviště.
5. Parkování vozidel je povoleno denně v provozní době od 8:00 do 20:00 jen na základě smluvního
vztahu. Smluvní vztah vzniká okamžikem vjezdu na parkoviště.
6. Za stání jednoho motorového vozidla je stanovena jednorázová sazba dle platného ceníku. Od
platby poplatku jsou osvobozena vozidla se speciálním označením č. 0 7.
7. Zaplacením sjednané ceny za parkování se nezakládá nárok uživatele parkoviště na náhradu škody
vzniklé při použití parkoviště.
8. V zimním období není prováděna na parkovišti zimní údržba a není zajišťována sjízdnost příjezdové komunikace.
9. Vozidla zaparkovaná mimo povolená stání budou zabezpečena mechanickým zařízením zabraňujícím odjezdu nebo odtažena na náklady vlastníka či provozovatele vozidla.
10. Na parkovišti je zakázáno umisťovat vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, bez registračních značek, vozidla zjevně technicky nezpůsobilá k provozu, vozidla se zjevnými úniky kapalin
a nezajištěná proti neopravenému vniknutí, dále je zde zakázáno umísťovat domovní nebo jiný
odpad a skladovat materiál všeho druhu. Na parkovišti je zakázán prodej jakéhokoliv zboží.
11. V prostorách parkoviště dále ní dovoleno znečišťování plochy parkoviště a přilehlých lesních porostů odkládáním drobných odpadků mimo zabudované odpadkové koše.
12. Tento provozní řád schválila Rada městyse Pozlovice dne 24. 6. 2020, je závazný pro všechny parkující a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém 112
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Hasiči 150
Městská policie Luhačovice 577 133 441
Provozovatel v pracovních dnech 577 113 071

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
starosta Městyse Pozlovice

