
 

 
Provozní řád parkoviště  - STŘED,  

ul. Soukenická 
 

Provozní doba: 
 

NONSTOP 
 

Ceník parkování:  
 

PO – PÁ     8:00 hod – 17:00 hod 
Prvních 60 minut    ZDARMA 
Každá další započatá hodina  10 Kč/hod vč. DPH 
 
PO – PÁ 17:00 hod – 8:00 hod ZDARMA 
SO - NE     ZDARMA 

 
Podmínky parkování: 

1. Provozovatelem parkoviště je TSUB, příspěvková organizace (Technické služby Uherský Brod). Provozovatel 
neodpovídá za škody vzniklé během parkování vozidla v důsledku jednání třetí osoby. 

2. Parkování je povoleno pouze na vyznačených místech. 

3. Parkování vozidel je povoleno v době PO – PÁ, 08:00 hod – 17:00 hod, jen na základě smluvního vztahu, který 
vzniká okamžikem odběru parkovacího lístku ze stojanu vjezdové závory a zaniká výjezdem z parkoviště. 

4. Vjezdová závora uvolní vjezd po vydání parkovacího lístku. Výjezdová závora po zaplacení parkovného uvolní 
výjezd po přiložení parkovacího lístku. 

5. Parkovací lístek nesmí být z důvodu nebezpečí jeho znehodnocení vystaven nadměrné teplotě a slunečnímu 
záření. 

6. Za ztrátu nebo znehodnocení vjezdového parkovacího lístku bude městskou policií (viz bod 10) účtována náhrada 
ve výši 500,- Kč. 

7. Vozidla zaparkovaná mimo vyznačená stání budou zabezpečena mechanickým zařízením zabraňujícím odjezdu 
nebo odtažena na náklady majitele vozidla. 

8. V prostorách parkoviště je zakázáno: 
- provádění jakékoliv opravy, výměny provozních kapalin a doplňování PHM 
- odkládání čehokoliv mimo vozidlo a znečišťování plochy parkoviště 
- provádění manipulace s hořlavinami a otevřeným ohněm 
- volné pobíhání zvířat 
- parkování přívěsných vozíků 
- provádění zkušebních jízd autoškol 
- provozování jakékoliv činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele parkoviště - např. stánkový prodej, 
shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umisťování letáků za stěrače 
vozidel), apod. 
- hry a zábavy dětí (např. míčové hry, jízda na kole, in-line bruslích, skateboardech apod.) 

9. Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem a zaparkováním v prostoru parkoviště s tím, že 
vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i případných pokynů provozovatele. 

10. V případě poruchy parkovacího systému, ztráty nebo znehodnocení parkovacího lístku zajistí uvolnění 
parkovacího systému Městská policie Uherský Brod.  

  

Důležitá telefonní čísla: 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS):   112 

POLICIE ČR:       158 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:     155 

HASIČI:       150 

MĚSTSKÁ POLICIE:      156 

 
 
Provozní řád parkoviště platí od 1. ledna 2017 


