PROVOZNÍ ŘÁD
Odstavná plocha pro parkování motorových vozidel návštěvníků koupaliště Riviéra
1. Společnost STAREZ – SPORT, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno na základě Smlouvy
o dočasném užívání odstavné plochy na p.č.150/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú.
Pisárky, obec Brno, okres Brno-město poskytuje návštěvníkům Koupaliště Riviéra tuto
odstavnou plochu pro parkování motorových vozidel.
2. Odstavná plocha je přístupná denně po celou dobu provozní sezóny koupaliště pro veřejnost, tj.
od 1. 7. 2018 do 2. 9. 2018 v době od 8.00 hod. do 22.00 hod. Odstavná plocha je oplocena a
zamyká se.
3. Odstavná plocha j poskytována bezplatně.
4. Uživatel odstavné plochy - "Provozovatel" motorového vozidla:
a) Je povinen se před vjezdem na odstavnou plochu seznámit s provozním řádem, který je
vyvěšen u vjezdu na odstavnou plochu.
b) Je povinen po celou dobu pohybu na odstavné ploše se řídit značením a dodržovat i další
pravidla, platná pro silniční provoz dle platného zákona o pohybu na pozemních komunikacích.
c) Nesmí vjíždět na odstavnou plochu s motorovým vozidlem, které by mohlo znečistit odstavnou
plochu nebo poškodit jiná zaparkovaná motorová vozidla.
d) Nesmí omezit jiného uživatele odstavné plochy, res. odstavit vozidlo tak, aby bránilo vjezdu či
výjezdu jiného nebo jiných vozidel na nebo z odstavné plochy.
e) Je povinen vozidlo řádně zabezpečit proti krádeži.
f) Nesmí na odstavné ploše provádět opravu a údržbu motorového vozidla nebo jeho mytí a
rovněž žádnou jinou obdobnou činnost, odporující účelu nájmu.
g) Je povinen nahradit každou škodu, kterou prokazatelně způsobí zaparkovaným motorovým
vozidlem, včetně ekologických škod (např. únikem motorového oleje).
h) Škodu vzniklou na motorovém vozidle je povinen ohlásit neprodleně Policii ČR.
i) Je povinen neprodleně ohlásit škodu, kterou způsobil třetí osobě při své činnosti na odstavné
ploše a pozemních komunikacích na pokladně koupaliště.
5. Odpovědnost za škody
a) STAREZ – SPORT, a.s. nemá odpovědnost za škodu na motorovém vozidle umístěném na odstavné
ploše uvedené v článku I. tohoto provozního řádu podle ustanovení § 2945 občanského zákoníku
(motorová vozidla nejsou věcmi převzatými do úschovy a ani se nejedná o hlídané parkoviště).
b) "Provozovatel" motorového vozidla, které bylo při zaparkování na odstavné ploše, uvedené v článku
I. tohoto provozního řádu, poškozeno třetí osobou, je povinen škodu neprodleně ohlásit Policii ČR,
která sepíše o škodě protokol.
c) Náhradu škody způsobené provozovateli motorového vozidla třetí osobou, pokud bylo zaparkováno
na odstavné ploše uvedené v článku I. tohoto provozního řádu, je provozovatel motorového vozidla,
po předchozím ohlášení škody policii, oprávněn uplatnit u svého smluvního pojistitele.

6. Tento provozní řád je k dispozici i na pokladně koupaliště.
4. Tento provozní rád nabývá platnosti dnem 1.8.2018
5. Tento provozní řád vydal a schválil:

Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti
STAREZ – SPORT, a.s.

E-mail:

mihola@starezsport.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Mihola

