
 

Technické služby Loket s.r.o., Revoluční 604, 357 33 Loket 
IČ: 086 14 903, DIČ: CZ08614903, telefon: +420 608 248 247, email: riha@tsloket.cz 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 
odstavné plochy pro parkování motorových vozidel návštěvníkům města Loket 

1. Společnost Technické služby Loket s. r. o., IČO 08614093, se sídlem Revoluční 604, 357 33 Loket, 

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Plzeň sp. zn. C 38443, na základě Smlouvy o užívání odstavné 

plochy na pozemek p. č. 814/8 a část pozemku p. č. 700/5 v k. ú. Loket, obec Loket, poskytuje 

návštěvníkům města Lokte tuto odstavnou plochu pro parkování motorových vozidel.  

2. Odstavná plocha je přístupná denně po celou dobu provozní sezóny pro veřejnost, tj. od 1. ledna do 

31. prosince kalendářního roku v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.  

3. Využití odstavné plochy je poskytováno za úplatu a řídí se platným ceníkem umístěným v prostoru 

odstavné plochy.  

4. Uživatel odstavné plochy - "Provozovatel" motorového vozidla:  

a) je povinen se před vjezdem na odstavnou plochu seznámit s provozním řádem, který je vyvěšen 

u vjezdu na odstavnou plochu,  

b) je povinen po celou dobu pohybu na odstavné ploše se řídit značením a dodržovat i další pravidla, 

platná pro silniční provoz dle platného zákona o provozu a pohybu na pozemních komunikacích,  

c) nesmí vjíždět na odstavnou plochu s motorovým vozidlem, které by mohlo znečistit odstavnou 

plochu nebo poškodit jiná zaparkovaná motorová vozidla,  

d) nesmí omezit jiného uživatele odstavné plochy, res. odstavit vozidlo tak, aby bránilo vjezdu či 

výjezdu jiného nebo jiných vozidel na nebo z odstavné plochy nebo nástupu osob do vozidla,  

e) je povinen vozidlo řádně zabezpečit proti krádeži,  

f) nesmí na odstavné ploše provádět opravu a údržbu motorového vozidla nebo jeho mytí a rovněž 

žádnou jinou obdobnou činnost, odporující účelu užití odstavné plochy,  

g) je povinen nahradit každou škodu, kterou prokazatelně způsobí svým zaparkovaným motorovým 

vozidlem, včetně ekologických škod (např. únikem motorového oleje).  

h) škodu vzniklou na motorovém vozidle je povinen ohlásit neprodleně Policii ČR,  

i) je povinen neprodleně ohlásit škodu, kterou způsobil třetí osobě při své činnosti na odstavné ploše 

a pozemních komunikacích na pokladně koupaliště nebo u kontaktní osoby.  

5. Odpovědnost za škody 

 a) Technické služby Loket s. r. o. ani Město Loket nepřejímají a nemají žádnou odpovědnost za škodu 

na motorovém vozidle umístěném na odstavné ploše uvedené v článku I. tohoto provozního řádu podle 

ustanovení § 2945 občanského zákoníku (motorová vozidla nejsou věcmi převzatými do úschovy a ani 

se nejedná o hlídané parkoviště).  

b) "Provozovatel" motorového vozidla, které bylo při zaparkování na odstavné ploše, uvedené v článku 

I. tohoto provozního řádu, poškozeno třetí osobou, je povinen škodu neprodleně ohlásit Policii ČR, 

která sepíše o škodě protokol, a ohlásit tuto skutečnost rovněž kontaktní osobě.  
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c) Náhradu škody způsobené provozovateli motorového vozidla třetí osobou, pokud bylo zaparkováno 

na odstavné ploše uvedené v článku I. tohoto provozního řádu, je provozovatel motorového vozidla, 

po předchozím ohlášení škody policii, oprávněn uplatnit u svého smluvního pojistitele.  

6. Tento provozní řád je k dispozici i u obsluhy odstavné plochy a webových stránkách Technických 

služeb Loket s. r. o. www.tsloket.cz.  

7. Tento provozní rád nabývá platnosti dnem 1.2.2020.  

8. Tento provozní řád vydal a schválil: Bc. Roman Říha – jednatel společnosti Technické služby Loket s. 

r. o. 

 

Kontaktní osoba: Bc. Roman Říha 

Email:   riha@tsloket.cz 

tel.   +420 608 248 247 
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