PROVOZNÍ ŘÁD
NEHLÍDANÉHO
PARKOVIŠTĚ
(dále jen Provozní řád)

ROZSAH PLATNOSTI:
Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti
mezi společností OC Spektrum s.r.o (dále jen „provozovatel“)
a vlastníky/řidiči motorových vozidel, kteří si budou dočasně pronajímat parkovací stání na parkovišti OBCHODNÍHO
CENTRA SPEKTRUM (dále jen centrum). Vjezdem na parkoviště se uzavírá smlouva o nájmu parkovacího místa. Střežení
vozidel není předmětem této smlouvy.
Nájemcům se doporučuje, aby ve vozidlech neponechávali
cenné věci.
Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené třetí osobou.
To platí obzvláště i pro ztrátu cenností, které byly odcizeny
z parkujícího vozidla. Parkoviště není hlídané a provozovatel
ani jím pověřené osoby nezajišťují ochranu zaparkovaných
vozidel. Přítomná bezpečnostní služba a monitorovací zařízení zajišťují pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku provozovatele.

Za chybné parkování bude obsluhou parkoviště považováno
(i krátkodobé) odstavení vozidla nad vodorovným značením,
parkování v rozporu se svislým dopravním značením, ve vjezdech, výjezdech, místech pravomocně označených (i přenosným značením) nebo na vyhrazených plochách.
Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště nesmí přesáhnout 10 km/hod.
Řidič je povinen nechávat vozidlo zavřeno a zamknuto.

Provádět údržbu, opravy a mytí vozidel včetně doplňování
provozních tekutin.

Parkování je provozovatelem stanoveno ZDARMA.

Fotografovat, ﬁlmovat nebo pořizovat videozáznamy.

Při zjištění vzniku škody na majetku svém nebo třetích osob
je každý povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu nejbližšímu pracovníkovi ostrahy objektu a dále se
řídit jeho pokyny.

Vstupovat podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem
omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.

Řidič, respektive provozovatel vozidla, odpovídá za škodu
způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště, škodu na
majetku společnosti či na jiných vozidlech.
V případě, kdy se vozidlo stane nepojízdným, je provozovatel
povinen vozidlo nechat neprodleně na vlastní náklady odtáhnout.

PRAVIDLA PRO
VYUŽÍVÁNÍ
PARKOVIŠTĚ CENTRA:
Na všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů spolu s vyhláškou č.
290/2011 Sb.
Řidiči parkujících vozidel jsou povinni při vjezdu na parkoviště
centra, při odstavení vozidla a i při výjezdu respektovat tento
Provozní řád, pokyny provozovatele a obsluhy parkoviště.

Objekt a parkovací plochy jsou sledovány kamerovým systémem, kterým je pořizován bezpečnostní záznam vybraných
prostor v objektu a parkoviště.
Při porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem
nebo obecně závaznými právními předpisy si vlastník/provozovatel vyhrazuje právo odejmout osobě pravidla porušující
oprávnění zdržovat se v objektu nebo přilehlých soukromých
pozemcích (parkovišti), při opakovaném porušení pak na
dobu neurčitou. Toto právo deleguje vlastník na osoby jednající jeho jménem a pracovníky ostrahy.
O každém porušení pravidel je pořizován protokolární záznam.

Vstup do parkoviště je povolen pouze řidičům zaparkovaných
vozidel a jejich osádkám.

OTEVÍRACÍ DOBA

Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu a zaparkování
vozidel návštěvníků, popřípadě vozidel smluvních partnerů
centra, k uložení nakupovaného zboží, k nastoupení osob do
parkujících vozidel a k odjezdu.

PARKOVIŠTĚ PRO
VEŘEJNOST JE
PO – NE 7-22 HOD.

Parkování mimo otevírací dobu je striktně zakázáno a takové
vozidlo bude odtaženo na náklady majitele vozidla.

V PROSTORÁCH
PARKOVIŠTĚ CENTRA
JE ZAKÁZÁNO:

Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách).
Nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).
Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, dealerskou či
komerční činnost bez povolení Správy centra.
Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební
nebo pěvecké produkce apod.
Odkládat a skladovat předměty všeho druhu, obzvláště
předměty z hořlavých materiálů, vnášet tlakové lahve na topné plyny.
Vjíždět do parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit
ekologické či jiné znečištění plochy parkoviště. Výslovně zakázáno je znečišťovat parkoviště a jeho okolí.
Po zaparkování nechávat puštěný motor dopravního prostředku.
Uzamykat osoby, děti či zvířata ve vozidle, jakož i spát ve vozidlech.
Vozidla bránící provozu nebo vozidla v rozporu s tímto Provozním řádem podzemního parkoviště budou na náklady majitelů těchto vozidel odtažena.

Tento Provozní řád podzemního parkoviště centra nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014 (aktualizováno 1. 7. 2017). Děkujeme vám za dodržování výše uvedených pravidel.

VEDENÍ OC SPEKTRUM
Pozn.: Vedení CENTRA si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Provozního řádu.

