
 

 
Provozní řád parkoviště CVČ Most  
 

 Provozovatelem placeného parkoviště a správcem automatické 
pojizdné brány vjezdu na parkoviště je Rapid Most spol. s r.o. se 
sídlem Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most,  

 Provozní doba parkoviště je NON-STOP, 
 Parkující je povinen dodržovat návod k používání automatického 

vjezdového systému viz níže. V případě nedodržení postupu 
uvedeného v návodu pro obsluhu automatického vjezdového 
systému, provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za újmu 
parkovacím systémem způsobenou, 

 Parkující je povinen hradit nájemné dle smlouvy a parkovat pouze 
na místě určeném poskytovatelem uvedeném ve smlouvě o 
poskytnutí parkovacího místa.  

 Parkující je povinen své vozidlo zajistit a uzamknout, zabezpečit 
proti samovolnému pohybu a zabezpečit vozidlu proti úniku 
provozních kapalin, 

 Na parkovišti je zakázáno vozidlo opravovat, mýt či provádět 
jakoukoliv činnost ohrožující ostatní za parkovaná vozidla, 

 Na parkovišti je nutno dodržovat pořádek a čistotu, 
 V prostoru parkoviště je přísný zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm, 
 Parkující je povinen na parkovišti dodržovat pravidla silničního 

provozu, 
 Neoprávněně parkující má poskytovatel právo na náklady majitele 

vozidla, vozidlo z parkoviště odstranit odtahovou službou na 
odstavné parkoviště města Mostu, 

 Prostor parkoviště a vjezdu je monitorován pomocí kamerového 
systému provozovatele. 

 Parkoviště není hlídané. Provozovatel neodpovídá za škody 
způsobené třetí stranou na majetku či zdraví parkujících. Případné 
události budou řešeny v souladu se zákony ČR.  
 

 
 
  



 

Obsluha automatické vjezdové/výjezdové brány 
 

 Oprávněný parkující použije k otevření brány pro vjezd i výjezd 
na parkoviště své mobilní telefonní číslo, které bude 
zaznamenáno a schváleno v databázi provozovatele, případnou 
změnu mobilního čísla je parkující povinen nahlásit 
provozovateli,  

 Otevření brány se provádí vytočením čísla GSM brány 
v momentě, kdy bude v těsné blízkosti brány a mít vizuální 
kontakt s vjezdovou bránou, aby nedošlo ke zranění osob či 
poškození věcí bránících otevření brány,   

 Po otevření brány vjede do areálu parkoviště a zaparkuje svoje 
vozidlo na jeho vyhrazené místo, 

 Výjezd se provádí stejným způsobem jako vjezd, tj. prozvonění 
GSM brány v těsné blízkosti brány, kdy bude mít vizuální 
kontakt s bránou, aby nedošlo ke zranění osob či poškození 
věcí bránících otevření brány, 

 Po průjezdu branou se automaticky brána zavírá do cca 30 
vteřin od projetí vozidla, 

 Pro vchod a odchod na parkoviště oprávněný použije branku 1 
nebo 2 pro pěší, 

 V případě vyskytnutí závady bránící vjezdu nebo výjezdu na 
parkoviště volejte 603 510 379 nebo 776 783 006.  


