
PROVOZNÍ ŘÁD VYHRAZENÉHO STÁNÍ PRO OBYTNÉ VOZY
Pozn. : Obytným vozem se rozumí automobil s příbytkem bez možnosti odpojení. 

Provozovatel:  SkiAreál Klínovec s.r.o., Belgická 681/5 , Praha 2, 120 000, IČ:43227317 ,DIČ:CZ43227317
Kontaktní adresa provozovatele:  SkiAreál Klínovec s.r.o., Loučná pod Klínovcem 207, 431 91 Vejprty

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Osoba využívající parkoviště pro účely parkování obytného vozu je pro účely tohoto provozního řádu nazývána též jako „zákazník“.

2. Obytné přívěsy není možné z provozních důvodů ( zejména pak s ohledem na potřebu odklízení sněhu atd. ) na vyhrazeném stání pro 
obytné vozy umístit a obytné přívěsy mají vjezd na parkoviště a vyhrazená stání zakázán.

3. Smluvní vztah mezi provozovatelem parkoviště a zákazníkem vzniká podpisem „Smlouvy o poskytování služeb vyhrazeného stání“,  
přičemž zákazník vjezdem na parkoviště souhlasí s provozním řádem parkoviště a podpisem smlouvy o poskytování služeb získává „Povolení 
k zvláštnímu užívání parkoviště“, dle smyslu provozního řádu parkoviště, kdy je zákazníkovi umožněno zejména stání na vyhrazeném místě a 
to nad rámec standardní provozní doby parkoviště.

4. Vyhrazené stání nemá charakter hlídaného parkoviště. Provozovatel ani obsluha pověřená provozovatelem nezajišťuji ochranu a ostrahu 
zaparkovaných obytných automobilů. Přítomná obsluha zajišťuje pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku provozovatele. Provozovatel ani 
obsluha neodpovídá za parkující vozidla, nebo jejich obsah.

5. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí 
odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla.

6. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené vyšší mocí, zejména pak zhoršení kvality povrchu parkovací plochy 
související se změnou počasí, nebo sněžením během provozu vyhrazeného stání.

7. Provozní doba vyhrazeného stání je specifikována ve „Smlouvě o poskytování služeb vyhrazeného stání“. Překročení provozní doby 
vyhrazeného stání ( stání nad rámec „Povolení k zvláštnímu užívání parkoviště“ ), je považováno za porušení smlouvy a vozidlo může být 
odtaženo na náklady vlastníka vozidla.

8. Návštěvník je povinen dodržovat své povinnosti vyplývající z č.III „Provozního řádu parkoviště“ a tohoto řádu. Neplnění povinností 
návštěvníka je považováno za porušení provozního řádu a vozidlo může být vykázáno z parkoviště bez náhrady uhrazených poplatků, 
případně také odtaženo na náklady vlastníka vozidla.

II. UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ A VYHRAZENÉHO STÁNÍ PRO OBYTNÉ VOZY
1. Systém obsluhy je zajištěn pověřenými pracovníky provozovatele parkoviště.  Zákazník se řídí pokyny obsluhy parkoviště.

2. V celém areálu parkoviště jsou všichni zákazníci povinni při jízdě, zastavení, stání a couvání dodržovat ustanovení zákona  č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, zejména respektovat: 

a.) dopravní značení

b.) nejvyšší povolenou rychlost, stanovenou na 10km/h

c.) dbát pokynů obsluhy parkoviště a navigátorů v případě jejich přítomnosti.

d.)  Je zakázáno blokovat ostatní vozidla a přístupové a obslužné komunikace.

3. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla a jeho činností v areálu parkoviště a na majetku provozovatele, či na vozidlech 
jiných klientů, a to v plné výši.

4. Pokud se vozidlo stane nepojízdným, je návštěvník povinen neprodleně zajistit na vlastní náklady jeho odtah. Pokud tak neučiní, může 
provozovatel zajistit odtah vozidla sám na náklady vlastníka vozidla.

III. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen:

a) seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště,

b) bezvýhradně dbát pokynů obsluhy parkoviště,

c) zaparkovat dopravní prostředek pouze na místech, která jsou pro parkování určena a to přesně na konkrétní parkovací místo, které určí 
obsluha parkoviště,

d) dodržovat rozestupy mezi vozidly tak, jak je určí obsluha parkoviště,

e) zákazník je povinen chovat se na parkovišti slušně a korektně, zejména se vyvarovat poškozování majetku a zařízení parkoviště a okolo 
parkujících vozidel, či napadání a obtěžování obsluhy pověřené provozovatelem,



f) umístit a zabezpečit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu v parkování, provozu či manipulaci a aby
byl zajištěn volný pohyb vozidel IZS,

g) neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy vozidla, včetně manipulace s PHM a oleji,

h) respektovat a dodržovat dopravní značení parkoviště a nepřekročit rychlost 10 Km/h,

i) na vyžádání obsluhy parkoviště předložit technický průkaz vozidla k prokázání celkové hmotnosti vozidla,

j) umístit viditelně na vozidlo  „Povolení k zvláštnímu užívání parkoviště“,

k) k odběrným místům elektrické energie, která mu byla přidělena, připojovat pouze zařízení a spotřebiče s platnou revizí vyhrazených 
elektrických zařízení, 

l) nepoužívat žádná jiná odběrná místa elektrické energie, než ta, která mu byla provozovatelem přidělena,

m) v případě použítí toalet a sprch, souvisejících s poskytovanými službami, udržovat pořádek a čistotu. Do toalet je přísně zakázáno 
vyprazdňovat chemické toalety a odpadní náplně parkovaných vozidel.

IV. PRÁVA A POVINNOST PROVOZOVATELE

Provozovatel odpovídá za:

a) dopravní značení a organizaci provozu na parkovišti,

b) viditelné umístění označení parkoviště, provozní doby a provozního řádu parkoviště u vjezdu na parkoviště,

c) zajištění přítomnosti obsluhy parkoviště, vyžaduje-li to zvýšený provoz na parkovišti.

Provozovatel a obsluha parkoviště má právo:

d) požadovat po návštěvnících plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto provozního řádu a „Provozního řádu parkoviště“,

e) vydávat návštěvníkům pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu a to zejména : 

  e.1)  určovat rozestupy mezi vozidly 

  e.2) určovat a přidělovat jednotlivým návštěvníkům konkrétní parkovací místa pro jednotlivá parkující vozidla, tak  aby byla plocha 
parkoviště optimálně využita. Míru optimálního využití parkovací plochy určuje obsluha pověřená  provozovatelem,

  e.3) odmítnout k parkování vozidlo při plném obsazení parkovacích míst,

  e.4) zakázat vjezd vozidlu na parkoviště,

  e.5) odmítnout jednání s osobami podnapilými či agresivními, 

f) přivolat odtahovou službu pro zajištění odtažení vozidla zákazníka, který nerespektuje „Provozní řád parkoviště“ a „Provozní řád 
vyhrazeného místa pro obytné vozy“, a to na náklady vlastníka vozidla,

g) odmítnout k parkování vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení nebo nemá viditelně umístěnu registrační značku vozidla, 
nebo ze kterého unikají provozní kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu či bezpečnost na parkovišti,

h) vykázat zákazníka a vozidla z parkoviště bez náhrady v případě neplnění tohoto provozního řádu.

V. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kontrolu dodržování pravidel obsažených v tomto provozním řádu provádí a je za ni zodpovědný vedoucí provozu dopravy a všichni jeho 
nadřízení. V případě porušení tohoto řádu je provozovatel oprávněn provést opatření potřebná k nápravě nežádoucího stavu a případně 
žádat náhradu škody.

Platnost tohoto provozního řádu je na dobu neurčitou a veškeré změny musí být prováděny písemnou formou.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2018
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