
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Provozní řád hotelového 
NEPLACENÉHO a NEHLÍDANÉHO  

PARKOVIŠTĚ  
 

 STAR 1 ***, STAR 2***, STAR 4***, STAR 5*** 
Háj u Loučné pod Klínovcem 164, 431 91 Loučná pod Klínovcem, Czech Republic   
Háj u Loučné pod Klínovcem 160, 43191  Loučná pod Klínovcem , Czech Republic 

 
Provozovatel: 

 
3 star activity hotels a.s. 

Ulice: Dobrovského 553/8 
Město: Praha 7  PSČ: 170 00 

IČ: 25036904  DIČ: CZ25036904 
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PROVOZNÍ ŘÁD NEPLACENÉHO a NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ a parkovacích míst na níže uvedené adrese 
 
Tento Provozní řád upravuje podmínky provozu, práva a povinnosti na neplaceném, NEHLÍDANÉM 
parkovišti, s platností od 01.01.2019 
 
Parkoviště: je definováno jako parkovací místa u Hotelu Star 4,5 na adrese: Háj u Loučné pod Klínovcem 
160, 431 91 Loučná pod Klínovcem nebo u Hotelu Star 1,2 na adrese: Háj u Loučné pod Klínovcem 164, 431 
91 Loučná pod Klínovcem  
 
1.Vjezdem na výše uvedené parkoviště dochází k uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa mezi 
provozovatelem a uživatelem. Smluvní vztah zaniká výjezdem vozidla z parkoviště.  
 
2. PROVOZOVATEL NEPLACENÉHO, NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ 
Provozovatelem placeného parkoviště je společnost  

3 star activity hotels a.s. 

Ulice: Dobrovského 553/8 
Město: Praha 7  PSČ: 170 00 

IČ: 25036904  DIČ: CZ25036904 
 
3. Provozní doba 
Provoz na parkovišti je v režimu 24 hodin neplaceného stání pro motorová vozidla s hmotností, nepřevyšující 
3,5t s vyloučením přívěsů, návěsů a karavanů. 
 
4. Cena stání silničních motorových vozidel o hmotnosti do 3,5t 
Pro ubytované hosty výše uvedených hotelů je stání na parkovišti zdarma a není hostovi účtováno parkovné. 
V případě parkování neubytovaných hostů je účtován poplatek 120,-Kč na den. Tento poplatek je uživatel 
neprodleně povinen uhradit na recepci Hotelu.  
Účtovaná cena je včetně DPH dle platného zákona. 
 
5. Prokazování a placení úhrady parkovného 
Uživatel parkoviště prokazuje splnění podmínek stání lístkem/ubytovací kartou, která mu byla vydána 
recepcí Hotelu.  Parkovací lístek nebo ubytovací karta musí být po celou dobu parkování umístěn na 
viditelném místě za předním sklem ve vozidle tak, aby byly jasně čitelné všechny údaje na dokladu. 
Provozovatel je povinen zajistit, aby uživateli parkoviště, po řádném zaplacení poplatku za parkování, byl 
vydán doklad o zaplacení parkovného. 
 
6. Na parkovací místo nevzniká nárok a místo k parkování nelze rezervovat. 
 
7. Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že parkoviště není parkovištěm hlídaným a provozovatel 
nezajišťuje ochranu a ostrahu zaparkovaných automobilů. Provozovatel parkovišť neodpovídá za 
škody vzniklé z provozu na parkovišti, za škody způsobené vandalismem, třetí osobou a vyšší mocí, rovněž 
tak za věci, uložené ve vozidle. 
 
8. Provozovatel není schopen zajistit nepřetržitý bezvadný stav ploch parkoviště, obzvlášť v zimních 
měsících. Proto provozovatel neodpovídá za škody vzniklé z provozu parkovišť a nenese odpovědnost za 
případné škody/zranění ze špatného stavu ploch parkoviště.  
 
 
9. Provozovatel má právo odstranit vozidlo 
Při havárii nebo jiné mimořádné události, kterou nelze předem předpovídat, lze vozidla stojící na kritických 
místech odstranit bez předchozího upozornění. 
 
 
Dne 01.01.2019 v Loučné pod Klínovcem     Jan Náhluk 


