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UPOZORNĚNÍ:

Prostor je monitorován
kamerovým systémem
se záznamem.
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Tento provozní řád (dále jen řád) upravuje podmínky pro
užívání parkovacích stání (dále jen parkoviště) v areálu
Vodova 108. Vlastníci a provozovatelé vozidel
zaparkováním vozidla na parkovišti souhlasí s Řádem
a zavazují se jej dodržovat.
Na parkovišti platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, zákona č. 13/1997, o pozemních
komunikacích, spolu s vyhláškou č. 30/2001 Sb.,
o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a další
právní předpisy související s automobilovou dopravou.
Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště je omezena
na max. 10 km/hod.
Vlastník areálu, Statutární město Brno, ani jeho
provozovatel firma STAREZ – SPORT a.s. neodpovídá za
ztrátu nebo poškození vozidel, která používají či jsou
zaparkována na parkovišti, jejich příslušenství či věcí,
které jsou v nich uloženy. Každý řidič i provozovatel
vozidla je sám odpovědný za veškerá rizika ztráty
a poškození vozidel (a jejich obsahu), která jsou zde
zaparkována, a rovněž za všechny jiné ztráty a škody s tím
spojené. Nikdo, kdo zaparkuje své vozidlo na parkovišti,
není oprávněn se domnívat, že své vozidlo svěřil do
úschovy vlastníkovi či správci objektu. Parkoviště není
hlídáno, ale pouze monitorováno, kdy toto monitorování
nezakládá žádnou odpovědnost vlastníka ani správce
areálu za škodu na vozidlech, jejich příslušenstvích a věcí
v nich umístěných. Monitorování je v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů, zákon č. 101/2000 Sb.
Závora se otvírá přes GSM bránu nebo po zadání
číselného kódu.
Parkoviště mohou využívat pouze osoby, které mají
povolen přístup přes GSM bránu a mají po dobu parkování
za oknem vozidla parkovací kartu nebo osoby, které
získaly od provozovatele povolení k vjezdu.
Uživatelé jsou povinni informovat správu haly o všech
mimořádných událostech na parkovišti (dopravní nehody,
zranění, porucha vjezdové / výjezdové závory apod.)
Jedná se o parkoviště vyhrazené pro krátkodobé
a střednědobé stání vozidel. Dlouhodobé parkování
vozidel je zakázáno.
Stání na parkovišti je pro držitele povolení k vjezdu
bezplatné.

Prostor parkoviště je určen pouze pro zákazníky vjíždějící
s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny
nebo s motocykly.

Po vjezdu na parkoviště je zákazník oprávněn zaparkovat
zde dopravní prostředek a to zásadně na jednom místě,
vyznačeném vodorovným značením.

Standardní odbavovací režim parkoviště:

vjezd je umožněn uživatelům, kteří mají povolení od
provozovatele.

uživatel je povinen zaparkovat vozidlo pouze na pro něj
vyhrazeném místě.

uživatel parkoviště je povinen po dobu stání mít
viditelně za oknem parkovací kartu až do doby odjezdu
z parkoviště

při výjezdu uživatel najede s vozidlem před auto-
matickou závoru na vyznačený pruh. Závora se sama
automaticky otevře.

držitel karty ZTP, který bude potřebovat parkovat na
vyhrazeném místě pro invalidy, zavolá pro umožnění
vjezdu na telefonní čísla uvedená na informační ceduli.
Parkovat na těchto vyhrazených místech je povoleno
držitelům uvedené karty pouze za účelem návštěvy A
sport hotelu nebo Městských hal Vodova a na nezbytně
nutnou dobu.

vozidlům se zásobováním nebo vozidlům přivážejícím
zboží k vykládce či nakládce, bude vjezd do areálu
umožněn subjektem, ke kterému přijíždí a který má

uděleno povolení k otevření závory. V areálu budou tato
vozidla stát jen po nezbytně nutnou dobu pro složení
nebo naložení nákladu.

Parkování na jiných než k tomu určených místech.
Vozidla překážející provozu na parkovišti budou na
náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostoru
parkoviště.

Manipulace s nebezpečnými a škodlivými látkami.

Doplňování pohonných hmot či manipulace s nimi.

Skladování odpadu či jiné nakládání s odpadem,
zejména pak odpadu obsahujícího olej nebo hořlavé
látky.

Provádění údržby a opravy vozidel, včetně kontroly
hladiny elektrolytu v akumulátorových bateriích vozidel.

Mytí nebo čištění vnitřku vozidla, karosérie a motorů
parkujících vozidel.

Parkování vozidel bez řádné registrační značky.

Parkování vozidel s unikajícími provozními kapalinami
(olej, chladicí kapalina atd.).

Jakékoliv znečišťování parkoviště nedopalky cigaret,
blátem z vozidel, výkaly či odpadky.

Poškozování parkoviště a zařízení provozovatele na
parkovišti instalovaná.

Ponechávání jakýchkoliv věcí, zejména cenných ve
vozidlech, na vozidlech či v jejich okolí.

Neomezovat a neohrožovat ostatní uživatele
parkoviště ani jiné osoby.

Počínat si tak, aby nevznikala ani nehrozila škoda na
zdraví či majetku.

Neznečišťovat prostor parkoviště.

Motor vozidla vypnout ihned po jeho zaparkování
a nastartovat pouze těsně před odjezdem z místa
parkování.

Parkovat tak, aby zaparkované vozidlo nepřesahovalo
daný vyhrazený parkovací prostor pro jedno vozidlo.

Neponechávat ve vozidlech děti a zvířata.

Při pohybu na parkovišti se chovat obezřetně a dbát
zvýšené opatrnosti s ohledem na provoz motorových
vozidel.

h) Dospělí doprovázející děti jsou odpovědni za jejich
bezpečnost na parkovišti.

Uživatel má povinnost zajistit vozidlo proti samo-
volnému pohybu.

Uživatel má povinnost dbát výstražných nápisů a zna-
ček.

Provozovatel je povinen v případě, že to je organizačně
a technicky možné provozovat parkoviště nepřetržitě po
dobu 24 hod. denně.

Provozovatel je povinen zajišťovat pravidelnou údržbu
technologického vybavení parkoviště a úklid parkovacích
ploch.

Provozovatel parkoviště je oprávněn vyžádat potřebnou
součinnost policie ČR nebo Městské policie Brno – Královo
Pole při řešení vzniklé situace.

Provozovatel parkoviště je oprávněn kdykoli dle svého
uvážení měnit obsah tohoto parkovacího řádu. Jeho
platné znění je provozovatel povinen umístit na volně
přístupné místo v prostoru parkoviště.

IV. Práva a povinnosti provozovatele
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II. Organizační pokyny

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ A CHODCŮ
Na parkovišti je zakázáno:
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