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Parkoviště je určeno pouze pro osobní automobily a motocykly! 
 

I. UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ 

Vjezd do prostor parkoviště a parkování je povoleno pouze osobním automobilům  a motocyklům, je 

zakázáno parkovat s přívěsným vozíkem. 

Vjezdem na parkoviště souhlasíte  s provozním řádem a cenou parkování.  

Všichni parkující jsou povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště. 

Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody 

způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani 

za poškození vozidla. Nenechávejte ve vozidle žádné cenné věci. 

Plocha určená k parkování je jasně vyznačena, parkování mimo vyhrazené plochy je zakázáno a pokutováno 

Obecní policí.  

II. PROVOZNÍ DOBA, CENA 

Provozní doba parkoviště je 7-22 hod.  Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby 

parkoviště. 

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

webových stránkách  www. janovskaops.net  

III. ZPŮSOB ODBAVOVÁNÍ 

Poplatek za parkování zaplaťte před odjezdem v platebním automatu a po zaplacení co nejdříve odjeďte. 

Platební automat vydá po zaplacení výjezdní lístek, který poté přiložíte ke čtečce u výjezdní závory.  Pro 

vytištění daňového dokladu o zaplacení je třeba na konci procesu placení potvrdit příslušnou volbu.  

V případě technických komplikací na parkovacím systému  prosím  zavolejte na  telefon uvedený na 

platebním automatu. 

IV. OSTATNÍ  POVINNOSTI 

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

parkoviště, manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, s hořlavinami či otevřeným ohněm, provádět mytí a 

údržbu či opravu vozidla v areálu parkoviště.  

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

bezpečnost. V celém areálu parkoviště je zakázán volný pohyb zvířat.  

V prostorách parkoviště prosím udržujte pořádek. 

V případě požáru či jiné mimořádné události se řiďte pokyny obsluhy parkoviště, policie a hasičů. 

Děkujeme a přejeme příjemný pobyt v Jizerských horách! 


