
Provozní řád 

odstavné plochy pro krátkodobé parkování osobních vozidel Souš 

Provozovatel: Město Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná, IČ 00262307, www.mesto-

desna.cz, e-mail: epodatelna@mesto-desna.cz  

 

Provozní řád je vytvořen v souladu s platnými právními předpisy České republiky a platí pro 

odstavné plochy nacházející se na p.č. 1752/1, 1770 a 1786/1 v k.ú. Desná III městské části 

Souš pro krátkodobé parkování osobních motorových vozidel. 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1/ Odstavné plochy pro krátkodobé parkování vozidel jsou zřízeny jako veřejná, organizovaná 

provozovatelem s regulovanou parkovací dobou. 

2/ Odstavné plochy jsou určeny pro vjezd a parkování osobních automobilů (dále jen vozidla), 

jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg a motocyklů. Vozidla a motocykly 

musí mít platnou registrační značku a jejich technický stav musí vyhovovat příslušným právním 

předpisům. 

3/ Odstavné plochy jsou provozovány jako samoobslužná nehlídaná placená parkování 

s celoročním provozem, opatřené kamerovým systémem. 

4/ Vjezd na tyto odstavné plochy je povolen pouze za účelem krátkodobého parkování. 

Výjimkou je vjezd služebních vozidel provozovatele, městské policie a vozidel provádějících 

drobné opravy a zimní údržbu s jeho souhlasem.  

 

 

II. 

Všeobecná ustanovení 

1/ Vjezdem na odstavné plochy pro krátkodobé parkování vozidel, resp. odebráním 

parkovacího lístku ze stojanu parkovacího automatu či provedením elektronické platby dochází 

k uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa mezi provozovatelem a uživatelem. 

2/ Vjezdem na odstavné plochy stvrzuje uživatel souhlas s tímto provozním řádem. 

3/ Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, 

odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle či za poškození vozidla.   

4/ Na odstavných plochách platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonných úprav. Uživatelé jsou zde 

povinni dbát na bezpečnost a plynulost provozu, řídit se výstražnými nápisy a značkami a 

přizpůsobit svoji jízdu aktuálním podmínkám provozu. 

5/ Na odstavných plochách pro krátkodobé parkování vozidel je maximální povolená rychlost 

20 km/hod.   

6/ Na odstavné plochy nesmí vjíždět vozidla s přívěsnými vozíky. 

7/ Uživatelé jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele nebo jím pověřených 

zaměstnanců. 
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III. 

Provozní doba odstavné plochy a cena za parkování 

1/ Provozní doba odstavných ploch pro krátkodobé parkování vozidel je každý den v týdnu po 

dobu 24 hodin. 

2/ Parkování nebo ponechání vozidla na odstavné ploše nepřetržitě déle než 72 hodin je 

považováno za neoprávněné parkování, za které uživateli hrozí uložení pokuty.  

3/ Cena za parkování je stanovena dle platného ceníku provozovatele. Ceník je zveřejněn na 

odstavných plochách na parkovacích automatech a na webových stránkách www.mesto-

desna.cz.  

 

 

IV. 

Povinnosti uživatelů 

1/Je zakázáno parkovat na příjezdové a odjezdové komunikaci. 

2/ Parkovací lístek je nutné umístit viditelně za předním sklem motorového vozidla. 

3/ Je zakázáno na odstavné plochy vjíždět s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či 

jiné znečištění plochy nebo jejího okolí, manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, 

s hořlavinami, otevřeným ohněm, provádět mytí a údržbu či opravu vozidla. 

4/ Pohyb dětí na odstavné ploše určené pro parkování vozidel je povolen pouze v doprovodu 

dospělých, které odpovídají za jejich bezpečnost. Je zde zakázán volný pohyb zvířat. 

5/ Uživatelé mají povinnost udržovat pořádek a čistotu na odstavných plochách.   

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1/ Provozní řád odstavných ploch určených pro krátkodobé parkování vozidel jsou povinni 

dodržovat všichni uživatelé parkoviště. 

2/ Provozní řád byl schválen radou města Desná dne 20.10.2021 usnesením č. 360/2021 a 

nabývá platnosti dnem podpisu statutárního zástupce provozovatele. 

3/ Provozní řád je viditelným způsobem umístěn u stojanů parkovacích automatů. 

4/ Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.11.2021  

 

V Desné dne 29.10.2021 

 

Za provozovatele: 

 

 

Jaroslav Kořínek, v.r. 

starosta města 
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