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Vážení prodejci, 
 
v návaznosti na katastrofální stav zelené plochy v campu  po jarní Valašské zahradě 2022, jsme nuceni 

výrazně omezit pohyb aut po zelené ploše v campu. Dále jsme provozovatelem parkoviště neustále 

upozorňováni, že hlavní parkoviště před campem slouží prioritně pro návštěvníky akce, ale prodejci od 

brzkého rána každý den svými auty zabírají cca 20% parkovací plochy a tím snižují zisk provozovatele 

parkoviště. 

V této souvislosti jsme nuceni zavést následující systém tří parkovacích karet: 

 

                - Žlutá karta (parkování zdarma) 

Žlutou kartu získává každý prodejce zdarma pro vjezd vozidla, pokud 

bude parkovat  na vyhrazeném místě v zadní části kempu . Své zboží 

tedy pouze vyloží a nebude parkovat za stánkem, jak tomu bylo dříve. 

Prodejci se žlutou kartou budou vpuštěni do campu každý den, a to vždy 

ráno do 7.50hod. a odpoledne od 17.15hod.  Žlutou kartu dostanou pro 

svoje vozidlo i prodejci, kteří budou ubytováni v chatkách a budou mít 

svoje auto zaparkováno vedle chatky. 

   

- Zelená karta (poplatek 500Kč/akce) 

Prodejci, kteří si zaplatí  poplatek 500Kč, mohou parkovat své auto za svým prodejním stánkem. Auto tam 

ale musí parkovat po celou dobu akce, a nebude možno s ním vyjíždět ven. Za každý výjezd bude 

účtována pokuta ve výši poplatku. Každé auto stojící na zelené ploše, související s prodejními 

místy, musí mít tuto zelenou kartu!  

 

- červená karta  

Prodejci, kteří chtějí nebo budou parkovat na hlavním parkovišti 

před campem, které provozuje majitel campu a my jako pořadatelé 

nemáme na parkoviště žádné dispoziční právo, si budou muset 

koupit tuto červenou kartu za cenu 1.500,-Kč/akce.  

 

 

Pevně věříme, že chápete tato opatření, která slouží k udržení zeleně v kempu, který prioritně je určený  

k sezonnímu ubytování jeho hostů. 

Opravdu se snažíme dělat vše pro to, abychom mohli Valašskou zahradu pořádat pro Vás, co nejdéle! 

 

Děkujeme za pochopení! 

Za pořadatele:  Petr Míček      V Rožnově pod Radhoštěm:   22.8. 2022 


