
Parkovací řád parkoviště  

nad halou Tělocvičné jednoty Sokol Adamov 

 

I. Obecná ustanovení 

 

1. Provozovatelem parkoviště je Město Adamov. 

  

2. Parkoviště se nachází na zpevněné ploše části pozemku p.č. 244/2 v k.ú. a obci Adamov, jehož 

vlastníkem je Tělocvičná jednota Sokol Adamov. 

 

3. Parkovištěm se rozumí veškerá zpevněná plocha vymezená vjezdem a souvisejícím fyzickým 

ohraničením parkoviště. 

 

4. Jedná se o parkoviště vyhrazené pro krátkodobé a střednědobé stání vozidel, prioritně užitkových. 

 

5. Stání na parkovišti je bezplatné. 

 

6. Registrace uživatelů se provádí na odboru Správy majetku města Adamova. 

 

7. Registrovaný uživatel je povinen dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů. 

 

 

 

II. Práva a povinnosti uživatelů parkoviště 

 

1. Registrovaný uživatel se zavazuje dodržovat veškeré zásady předcházení škodám, zejména 

zabezpečit vozidlo před jeho opuštěním proti neoprávněnému vniknutí. 

 

2. Registrovaný uživatel je oprávněn užívat parkoviště podle ustanovení tohoto parkovacího řádu a 

má právo vyžádat si řádnou součinnost provozovatele parkoviště a dohodnout s ním řešení 

situace. 

 

3. Prostor parkoviště je určen pouze pro registrované uživatele vjíždějící s vozidly bez přívěsu o 

maximální hmotnosti 3,5 tuny. 

 

4. V prostorách parkoviště se registrovaný uživatel zavazuje dále dodržovat: 

a) zákaz rozdělávání a užívání otevřeného ohně 

b) zákaz odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zejména předmětů z hořlavých či jinak 

zdraví a životu nebezpečných materiálů 

c) zákaz jakékoliv manipulace s pohonnými hmotami, zákaz provádění oprav dopravního 

prostředku, zákaz výměny oleje, zákaz výměny a údržby akumulátorů a zákaz manipulace 

s chladicími kapalinami 

d) zákaz vjezdu do prostoru parkoviště dopravního prostředku nesplňujícího požadavky 

příslušných právních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích 

e) povinnost zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu 

f) povinnost při úklidu a údržbě parkoviště respektovat výzvy a pokyny pracovníků provozovatele 

a poskytnout jim neprodleně potřebnou součinnost 

g) pokyny pracovníků provozovatele parkoviště 

 



III. Práva a povinnosti provozovatele 

 

1. Provozovatel parkoviště je povinen zajišťovat pravidelnou údržbu a úklid parkovací plochy. 

 

2. Provozovatel parkoviště neodpovídá za škody, které vznikly registrovaným uživatelům 

v souvislosti s provozem parkoviště nebo v souvislosti s jednáním třetích osob nebo v souvislosti 

s živelnými pohromami (vítr, krupobití, záplavy, laviny, zřícení letadla, apod.). 

 

3. Provozovatel parkoviště je oprávněn vyžádat si potřebnou součinnost Policie ČR nebo Městské 

policie Adamov při řešení vzniklé situace. 

 

4. Provozovatel parkoviště je oprávněn kdykoliv dle svého uvážení měnit obsah tohoto parkovacího 

řádu. Jeho platné znění je provozovatel povinen umístit na webu města (www.adamov.cz). 

 

 

Rada města Adamova schvaluje Parkovací řád parkoviště nad halou Tělocvičné jednoty Sokol 

Adamov na 37.schůzi konané dne 27. 07. 2020.  

Parkovací řád parkoviště nad halou Tělocvičné jednoty Sokol Adamov je účinný od 01. 08. 2020. 

 

 

 

 

V Adamově  dne:  27. 07. 2020 

Zpracovatel :  Ing. René Adámek, vedoucí odboru Správy majetku města Adamov 

 

  



Registrace pro parkování na parkovišti  

nad halou Tělocvičné jednoty Sokol Adamov 

 

Jméno a příjmení / Název právnické osoby    
 

Trvalé bydliště / Sídlo právnické osoby  
 

Rodné číslo / IČO  
 

Telefonní číslo  
 

Email  
 

Vozidlo  
 

SPZ  
 

Technický průkaz  
 

 

 


