PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ P1 a P2
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ
Tento Provozní řád upravuje parkování na parkovišti OC FRÝDA umístěného v prvním podzemním podlaží.
Řidiči jsou povinni při vjezdu, odstavení i při výjezdu z parkoviště respektovat tento Provozní řád a případné pokyny Ostrahy.
Na všech parkovacích plochách platí ustanovení Pravidel silničního provozu č. 361/2000 Sb. spolu s Vyhláškou č. 30/2001 Sb.
V prostorách podzemního parkoviště platí přednost zprava.
Parkoviště v OC FRÝDA je v soukromém vlastnictví a jeho správu a údržbu zajišťuje Správa Centra.
Prostory parkoviště jsou monitorovány se záznamem po celou dobu provozu.
Případné dílčí rozporuplnosti tohoto Provozního řádu vnitřního podzemního parkoviště nemají vliv na jeho platnost.

PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ
Provozní doba podzemního parkoviště je od 6:30 - 21:00 hod.
Mimo tuto dobu je parkoviště uzavřeno ve směru pro vjezd, výjezd parkoviště se uzavírá ve 21:10 hod. V případě, že bude roleta zavřena, použijte přímo na výjezdovém nebo vjezdovém
stojanu umístěnou komunikační linku na Ostrahu OC FRÝDA.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
Uživatelé jsou povinni při vjezdu, odstavení i při výjezdu z parkoviště respektovat tento Provozní řád parkoviště a případné pokyny Ostrahy parkoviště.
Uživatel plně akceptuje podmínky uvedené v tomto Provozním řádu.
Na parkoviště je povolen vjezd pouze osobním automobilům, motorkám, mopedům a tříkolkám.
Maximální povolená rychlost parkoviště je 20 km/h.
Odstavené vozidlo musí řidič před opuštěním zabezpečit proti samovolnému pohybu.
Vozidlo ponechané na parkovišti mimo provozní dobu bude ve spolupráci s městskou nebo státní policií zajištěno nebo odtaženo na náklady majitele vozidla.
Řidiči jsou povinni respektovat pokyny pracovníků provádějících úklid při kalamitních stavech, např. při odklízení přívalu sněhu.
Není povolen vjezd vozidel s přívěsným vozíkem.
Není povolen vjezd vozidel LPG, CNG do jižní části parkoviště (P1 - u eskalátoru a výtahu) pouze je vjezd povolen do severní části parkoviště (P2 - u travelátoru).
Zákaz vjezdu vozidlům vyšších (včetně příslušenství) než 2,1 m a vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t.
Uživatelé jsou povinni na komunikacích v prostorách parkoviště řídit se instalovaným dopravním značením.
Parkování nájemců v prostorách centra se řídí podmínkami parkování pro veřejnost s výjimkou, že nájemci budou využívat přednostně parkoviště P1 - u eskalátoru a výtahu.
Děti se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, kteří samy odpovídají za jejich bezpečnost.
V případě poplachu jsou parkující povinní řídit se požárně poplachovými směrnicemi pro podzemní parkoviště, vypnout motor svého vozidla a neprodleně opustit prostor garáží.
Pohyb osob v prostoru parkoviště - v podzemním parkovišti je umístěno navigační a dopravní značení směřující z prostoru parkingu P1 do P2 (od eskalátorů s výtahem k travelátoru).

OSTRAHA OC FRÝDA JE ODPOVĚDNÁ ZA
Rozhodování o povolení vjezdu v případě pochybnosti o povaze vozidla, celkové hmotnosti, maximálním rozměru vozidla, technickém stavu vozidla či pochybnosti o zdravotní způsobilosti řidiče vozidla.
Kontrolu dodržování a plnění Provozního řádu parkoviště.
V případě mimořádné události je Ostraha OC FRÝDA oprávněna zabránit vjezdu jakéhokoliv vozidla.
V případě úrazu je uživatel povinen informovat o této skutečnosti Ostrahu OC FRÝDA na telefonním čísle +420 601 363 752 nebo +420 558 437 784 a Správu OC FRÝDA na tel : 558 437 783.
V případě automobilové havárie je uživatel povinen o této skutečnosti informovat Ostrahu OC FRÝDA na telefonním čísle +420 601 363 752 nebo +420 558 437 784 a Správu OC FRÝDA
na tel : 558 437 783
Speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanizmy, reklamou atd.), mohou na parkoviště vjíždět pouze na základě povolení Ostrahy (tel. č. +420 601 363 752 nebo
+420 558 437 784 nebo Správy OC FRÝDA.
Ostraha OC FRÝDA je oprávněna na plochách celého parkoviště regulovat dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.
Při vyhlášení evakuačních opatření jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, včetně řidičů parkujících vozidel, povinny se podřídit příkazům zásahových, resp. bezpečnostních sborů, Správy
OC FRÝDA a Ostrahy.

NA VNITŘNÍM PARKOVIŠTI JE ZAKÁZÁNO KONAT NÁSLEDUJÍCÍ
V celém prostoru podzemního parkoviště OC FRÝDA je ZAKÁZÁNO KOUŘIT!
Manipulovat s otevřeným ohněm, nebezpečnými či hořlavými látkami!
Parkování v prostorách podzemního parkoviště OC FRÝDA mimo otevírací dobu není povoleno!
Vozidla překážející provozu v podzemním parkovišti mohou být na náklady majitelů těchto vozidel odtažena!
Každý návštěvník OC FRÝDA v prostorách podzemního parkoviště je povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen respektovat svislé a vodorovné dopravní značení.
Údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
Mytí nebo čištění interiéru vozidel, vysypávání nedopalků cigaret, odhazování nedopalků cigaret, oklepávání bláta z vozidel a jakékoli další znečišťování parkovacích ploch. Dále mytí nebo
čištění karosérií a motorů parkujících vozidel.
Fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy za účelem komerce bez souhlasu Správy centra OC FRÝDA.
Konat cvičné jízdy autoškolám.
Vstupovat a vjíždět na podzemní parkoviště osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných nebo jiných psychotropních látek, které by svým jednáním ohrozily provoz vozidel, nebo způsobily škodu na majetku.
Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech nebo na jiných obdobných prostředcích (např. motokárách). Pouštět jakékoli modely dopravních prostředků (např. aut či letadel).
Nechat volně pobíhat zvířata bez vodítka či náhubku.
Provádění stánkového nebo pochůzkového prodeje.
Provádět jakékoli reklamní či marketingové akce včetně rozdávání reklamních letáků a jejich umísťování na vozidla (např. za stěrače).
Provádět hudební produkce, ať reprodukované z různých zařízení či živě.
Manipulovat s jakýmkoliv bezpečnostním, či protipožárním vybavením OC FRÝDA, jakkoliv zasahovat do vybavení a zařízení parkovišt.
Ponechávat osoby a zvířata v parkujícím automobilu.
Používat zábavnou pyrotechniku, manipulovat s výbušninami a požárně nebezpečnými látkami.
Zdržovat se v prostorách parkoviště bez platného parkovacího lístku.
Umísťovat jakékoliv jiné předměty mimo svá motorová vozidla.
Zastavení a stání na místech mimo míst vyznačených pro parkování.
Parkovat na stáních vyhrazených pro invalidy - neplatí pro držitele průkazu ZTP a pro rodiny s dětmi.
Uživatel parkoviště je povinen nahlásit Ostraze OC FRÝDA jakékoliv podezřelé předměty na tel. : +420 601 363 752 nebo 558 437 784.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA VNITŘNÍM PARKOVIŠTI
Parkoviště není hlídané.
Provozovatel nezodpovídá uživateli za škodu vzniklou na parkovišti včetně krádeže vozidla nebo jeho části způsobené třetí osobou a neručí za věci odložené ve vozidle a za volně odmontovatelné části vozidla.
Případné škody a poškození vozidla je zapotřebí hlásit Ostraze OC FRÝDA na tel. č.: +420 601 363 752 nebo 558 437 784. Všechny škody vzniklé během parkování je třeba neprodleně hlásit
obsluze ještě před tím, než vyjede vozidlo za automatickou závoru.
Případné škody způsobené řidičem na majetku OC FRÝDA, resp. na vybavení parkoviště, je uživatel parkoviště povinen hlásit Ostraze OC FRÝDA na tel. : +420 601 363 752 nebo 558 437 784.
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