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LÉTO ZAČÍNÁ V BEDŘICHOVĚ UŽ NYNÍ – PARKOVIŠTĚ
PŘECHÁZEJÍ NA LETNÍ CENY!
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 7.dubna 2011
Od tohoto týdne zaplatí řidiči na parkovištích v Bedřichově letní ceny. Poprvé Bedřichov přistoupil ke snížení
ceny mimo zimní sezónu loni o prázdninách, letos je zavádí ještě dříve. Smyslem je naučit řidiče parkovat
pohodlně a bezpečně na oficiálních parkovištích a ne na černo po krajnicích nebo dokonce v lese či na
louce. Tam řidiči riskují vysoké pokuty. Na centrálním parkovišti navíc mohou využít dalšího servisu – každý
den jsou pro ně k dispozici uklizené veřejné toalety, funguje bankomat a občerstvení nebo si tam mohou
uložit své věci v úschovně.
Ceny jsou nastaveny tak, že na malou vyjížďku na kole či procházku bude řidiči stačit dvacka. Pokud se
například rodina vydá na delší výlet, nemusí se stresovat, za celodenní parkování zaplatí maximálně 60 Kč.
Centrální parkoviště je navíc asi 200 m od oblíbeného bedřichovského koupaliště Dolina. Na centrálním
parkovišti najdou návštěvníci koupaliště volné místo vždy a nemusí vjíždět do zákazu vjezdu a nedovoleně
parkovat na louce. Opět – tam jim hrozí pokuty a nepříjemnosti.

Ceník parkovišť v Bedřichově: platí stejně jak pro Centrální parkoviště, tak pro parkoviště Maliník.
Osobní automobil
Do 2 hodin
Do 4 hodin
Do 24 hodin

20 Kč
40 Kč
60 Kč

Bedřichovská parkoviště provozuje Obec Bedřichov, pro obec vykonává správu parkovišť na základě
mandátní smlouvy Jizerská, o.p.s. Kromě toho část výtěžku z parkovišť obec Bedřichov věnuje každoročně
na úpravu a údržbu Jizerské magistrály.
Každý řidič, který zaparkuje na oficiálním parkovišti v Bedřichově, tak nepřímo podporuje Jizerskou
magistrálu! Děkujeme.
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