PROVOZNÍ A PARKOVACÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ
Tento provozní řád platí na všech parkovacích plochách provozovaných provozovatelem - společností
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 25911368,
DIČ: CZ25911368, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2600.
Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zák. č. 361/2000 S., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů a dalších souvisejících předpisů.
I.

PROVOZOVATEL PARKOVIŠTĚ

Provozovatelem parkoviště je VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30
Ostrava - Zábřeh, IČ: 25911368, DIČ: CZ25911368, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová
značka B 2600.
II.

ZODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1. Provozovatel zodpovídá za:
a)
b)
c)
d)

označení parkoviště v souladu s příslušnou právní normou;
viditelné umístění ceníku za parkovné;
udržování čistoty a pořádku na parkovišti;
správnost daňového dokladu o parkovném.

2. Provozovatel nezodpovídá za:
a) poškození či odcizení vozidla;
b) poškození, ztrátu, či odcizení věcí, které jsou příslušenstvím vozidla;
c) poškození ztrátu, či odcizení věcí, které byly ve vozidle ponechány.
III.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má povinnost:
1. parkovat pouze takové vozidlo, které splňuje technické podmínky provozu na pozemních
komunikacích;
2. parkovat na vyznačených parkovacích plochách;
3. neponechávat ve vozidle věci volně položené a nezamykat ve vozidle děti nebo zvířata;
4. uposlechnout pokynů obsluhy parkoviště při řízení provozu na parkovišti;
5. uzamknout vozidlo a uzavřít všechna okna, aktivovat technické a elektronické zabezpečovací
systémy;
6. nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou;
7. neznečišťovat prostor parkoviště;
8. neprovádět na prostoru parkoviště jakoukoliv podnikatelskou nebo aktivní reklamní činnost,
která není minimálně 7 dní před vjezdem na parkoviště schválena provozovatelem. Aktivní
reklamní činností je myšleno jednání zákazníka za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu
třetích osob. Za toto jednání se považuje mimo jiné světelná pojízdná reklama, audio pojízdná
reklama, umístění pojízdné outdoorové plochy nebo promo akce spojené s vjezdem vozidla;
9. neprovádět opravy, údržbu a mytí vozidel;
10. neprovádět doplňování pohonných hmot;

11. nemanipulovat s pohonnými hmotami a oleji;
12. informovat bezodkladně provozovatele o způsobené škodě za zařízení parkoviště nebo na
vozidle;
13. respektovat informační tabule obsazenosti jednotlivých parkovišť, popř. dbát pokynů
odpovědného zástupce provozovatele.
IV.

PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ

Parkoviště jsou provozována „non-stop“ nebo dle individuálních pokynů provozovatele dle
charakteru konané akce.
V.

TYP PARKOVIŠTĚ

Parkoviště jsou provozována jako parkoviště veřejná, organizovaná provozovatelem a jsou určena
pro parkování osobních i dodávkových vozidel do 3,5 t, jiná vozidla souhlasem mohou parkovat
pouze se souhlasem provozovatele.
VI.

SYSTÉM PARKOVÁNÍ

1. Vjezd, pohyb a parkování vozidla
Řidič zastaví před závorou, stiskne tlačítko pro výdej parkovacího lístku, jehož odebráním dojde
k otevření závory. V případě zákazníků vybavených čipovou parkovací kartou použije řidič tuto
kartu. Na parkovištích je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat
v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích spolu s vyhláškou
290/2011 Sb. Na parkovištích se všechna vozidla musí pohybovat rychlostí přiměřené aktuální
situaci, maximální povolená rychlost je 20 km/hod. Zneužití sousedního parkovacího místa
nesprávným parkováním zákazníka bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více)
parkovacích místech a zákazník je povinen zaplatit náhradu dle platného ceníku.
2. Způsob placení
Zákazník je povinen uhradit cenu za parkování pouze v platebních automatech umístěných na
parkovištích, ve vnitřních prostorách Ostravar arény nebo na Městském stadionu. Placení probíhá
dle pokynů uvedených na displeji platebního automatu. Odpovídá–li tomu režim parkování při
konané akci, je zákazník povinen uhradit cenu za parkovné v hotovosti obsluze parkoviště při
vjezdu.
3. Výjezd vozidla
Řidič zastaví před závorou, vloží zaplacený parkovací lístek a dojde k otevření závory. Výjezd je
vždy povolen pouze jednomu vozidlu. Je zakázáno opouštět parkoviště jiným způsobem než
výjezdovou závorou.
Není – li zákazník připraven cenu parkovného akceptovat, ačkoliv již projel vjezdovou závorou, je
možné, aby v intervalu 60 min po vjezdu zdarma parkoviště opustil.
VII. KAMEROVÝ SYSTÉM
Prostor platebních automatů a vjezdů na parkoviště je snímán kamerovým systémem se záznamem,
jehož režim podléhá vnitřní směrnici provozovatele.

VIII. CENA ZA PARKOVÁNÍ
Ceny jsou uvedeny v sazebníku, který je umístěn tak, aby se zákazník s cenou seznámil před
započetím parkování, tj. před přijetím služby a jsou následovné:
1. Parkoviště A, B, C
a) 70 Kč / den (provozní čas parkoviště je od 4:00 do 4:00 hod.)
b) 300 Kč / ztráta parkovacího lístku, nečitelný či neplatný parkovací lístek
c) Zákazník má možnost bezplatně opustit parkoviště max. 60 min. po vjezdu.
2. Parkovací plocha ve vstupu od hotelu Clarion
a) 20 Kč / hod. (provozní čas parkoviště je od 4:00 do 4:00 hod.)
b) 300 Kč / ztráta parkovacího lístku, nečitelný či neplatný parkovací lístek
c) Zákazník má možnost bezplatně opustit parkoviště max. 60 min. po vjezdu.
3. Parkoviště D, E, F
a) Režim parkování na těchto parkovištích je individuálně upravován dle charakteru provozu
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. nebo konané akce.

