
PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ KOUTY 

Provozovatelem parkoviště je K3 Sport, s. r. o., I. P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc,  

IČ: 26830248, DIČ CZ26140659 

 

I. UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ 

1. Smluvní vztah vzniká odebráním parkovacího lístku, resp. vjezdem na parkoviště, přičemž klient 

souhlasí s podmínkami parkoviště a jeho provozním řádem. Vjezdem či vstupem na parkoviště se 

klient zavazuje dodržovat veškeré podmínky tohoto Provozního řádu parkoviště. 

2. Klient je povinen na parkovišti respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy upravující pohyb 

vozidel či osob na pozemních komunikacích, vodorovné i svislé dopravní značení na Parkovišti 

(včetně přenosného značení) a veškeré pokyny Provozovatele. 

3. Klient nesmí ponechávat osoby, zvířata, hořlavé nebo těkavé látky v prostoru interiéru vozidla 

odstaveného na parkovacím místě, užívat parkoviště k výrobě, manipulaci nebo skladování výbušnin, 

prudce hořlavých látek, jedů, drog a dalším činnostem, které mohou ohrožovat nebo negativně 

ovlivňovat životní prostředí, nakládat nebo vykládat věci z/do vozidla, odstavovat vozidla nebo 

případně ponechávat jakékoli věci na přístupových/nebo příjezdových cestách nebo na parkovišti. 

4. Klient je povinen k vjezdu a/nebo výjezdu z parkoviště použít pouze k tomu určená místa opatřená 

závorou, tzv. vjezdové a výjezdové brány. Klient je oprávněni na parkoviště vjet či z něj vyjet pouze v 

případě, že závora vjezdové/výjezdové brány je v poloze, která umožňuje bezpečný vjezd/výjezd 

vozidla. 

5. Parkování na Parkovišti je zpoplatněno za podmínek stanovených v tomto Provozním řádu 

parkoviště níže. Platný ceník parkovného je umístěn u každého vjezdu na parkoviště k nahlédnutí je 

na internetových stránkách www.kouty.cz . Ceny uvedené v ceníku parkovného jsou včetně DPH. 

6. Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště. Není střeženo fyzicky ostrahou a není 

monitorováno technickými prostředky. Jedná se o parkoviště bez obsluhy. 

7. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho 

části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením 

vozidla. Je v zájmu klienta nenechávat cenné věci ve vozidle. Klient není oprávněn požadovat 

případnou vzniklou škodu ve smyslu tohoto odstavce po provozovateli, což stvrzuje svým vjezdem 

na parkoviště. 

8. Klient tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Parkoviště není ve smyslu § 2945 odst. 1 zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, hlídanou garáží nebo zařízením 

podobného druhu, a tudíž provozovatel neodpovídá klientovi za škodu způsobenou na dopravních 

prostředcích na parkovišti umístěných a jejich příslušenství. Bez ohledu na výše uvedené, se klient 

zavazuje vozidlo vždy řádně zabezpečit proti krádeži a dále tak, aby nedošlo ke škodě na vozidle a 

ostatních věcech klienta a třetích osob a neponechávat v odstaveném vozidle peníze nebo jiné 

cennosti. 

9. Provozovatel, není odpovědný za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv vozidla, které se nachází na 

parkovišti, ani za ztrátu nebo zničení příslušenství jakéhokoliv vozidla, které se nachází na parkovišti, 

nebo jakýchkoliv jiných věcí ponechaných ve vozidle, které se nachází na parkovišti 

10. Klient je povinen vjíždět na parkoviště jen vyznačenými vjezdy. 

11. Vstup na parkoviště je povolen jen řidičům a posádkám zaparkovaných vozidel. 

 

http://www.kouty.cz/


II. PROVOZNÍ DOBA, CENA 

1. Provozní doba parkoviště je 00:00 – 24:00. 

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

dodatkových značkách u vjezdů na parkoviště.  

 

III. ZPŮSOB ODBAVOVÁNÍ 

Vjezd a výjezd klientů parkujících na parkovací lístek 

1. Klient při příjezdu na parkoviště po stisknutí výdejního tlačítka odebere parkovací lístek, na 

základě kterého je vpuštěn do areálu parkoviště. 

2. Parkovací lístek slouží jako podklad pro zaplacení parkovného. Klient lístek řádně uchová tak, aby 

nedošlo k jeho poškození či ztrátě. 

3. Před výjezdem z parkoviště klient provede na základě parkovacího lístku úhradu v platebním 

automatu, který je umístěn u centrálních pokladen na náměstí areálu Kouty nebo přes aplikaci MPLA 

pomocí QR kódu na lístku dle příslušného návodu. 

4. Po úhradě klient obdrží z platebního automatu potvrzení o zaplacení. 

5. Na základě potvrzené platby klient opustí parkoviště přiložením potvrzení o zaplacení na čtecí 

zařízení před výjezdovou závorou a následně je neprodleně povinen opustit areál parkoviště. 

6. Potvrzení o zaplacení slouží zároveň jako daňový doklad. 

 

 

 

IV. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

1. Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či jiné znečištění 

plochy, manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, provádět mytí a údržbu či opravu vozidla v areálu 

parkoviště. Je výslovně zakázáno znečišťovat parkoviště a jeho okolí. V případě porušení tohoto 

ustanovení je klient povinen nahradit veškerou škodu provozovateli. 

2. Je zakázáno parkovat tak, aby došlo k blokování ostatních vozidel třetích osob (klientů) či blokování 

vjezdů a přístupové komunikace. 

3. V případě, kdy se vozidlo klienta stane nepojízdným, je klient povinen neprodleně vozidlo nechat 

na vlastní náklady odtáhnout mimo plochu parkoviště/ areálu. Pokud tak nebude učiněno (vozidlo 

zde bude zaparkováno/ odstaveno po dobu delší než 14 dní), má provozovatel nárok odstranit 

vozidlo z areálu parkoviště/ areálu na náklady klienta. Klient s tímto postupem vyslovuje svůj 

výslovný souhlas a to vjezdem do areálu parkoviště. 

4. Klient odpovídá za škodu, způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku 

provozovatele či na vozidlech a majetku třetích osob (zejména, nikoli výlučně jiných klientů), a to v 

plné výši. 

5. V případě ztráty parkovacího lístku je klient povinen uhradit parkovné v paušální částce ve výši 500 

Kč, a to v platebním automatu u centrálních pokladen na náměstí v areálu Kouty. 



6. Je zakázáno zneužívat parkovací systém, zejm. předávat parkovací lístky jiným klientům 

parkoviště, opakovaně odebírat nové parkovací lístky, vyjíždět z parkoviště bez vložení parkovacího 

lístku v těsném sledu za jiným vyjíždějícím vozidlem, atd.  

7. Provozovatel parkoviště je oprávněn neumožnit zaparkování klientům, jejichž vozidlo zjevně 

neodpovídá technické způsobilosti nebo není vybaveno registrační značkou. 

8. Děti se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za 

jejich bezpečnost. V celém areálu parkoviště je zakázán volný pohyb psů. 

9. Provozovatel je oprávněn kdykoli uzavřít jakoukoli část parkoviště nebo provádět jakékoliv zásahy 

do stavebních nebo technických prvků parkoviště nebo jejich části, včetně technického zařízení 

Budovy. Klient toto bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu v takovém případě může být přiděleno 

jiné (náhradní) parkovací místo na parkovišti. 

10. Je výslovně zakázáno používat parkoviště pro organizované srazy více vozidel či motocyklů bez 

předchozího písemného souhlasu provozovatele. 

11. Provozovatel je oprávněn na náklady klienta z parkoviště odstranit jakékoliv vozidlo, které je 

zaparkováno způsobem v rozporu s tímto provozním řádem parkoviště nebo jakýmkoliv způsobem 

brání provozu či omezuje provoz na parkovišti a/ nebo znečišťuje parkoviště a/ nebo jakýmkoliv 

jiným způsobem ohrožuje či omezuje provozovatele či ostatní klienty. 

Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. července 2022 

 

K3 Sport s. r. o. 


