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V Praze dne 15. května 2009                                    Mgr. Miloslav Janeček 

                                                                                                        ředitel školy 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1  Účel 

1.1.1 Účelem směrnice je stanovit pravidla regulace vjezdu, výjezdu, parkování a pohybu 

motorových vozidel v areálu Střední odborné školy Jarov (dále SOŠ) s cílem zajistit 

bezproblémovou dopravní obslužnost, bezpečný průjezd a pohyb osob areálem. 

 
1.2  Závaznost 

1.2.1 Tato směrnice je závazná pro všechny řidiče motorových vozidel, kteří vjíždí, parkují 

a vyjíždí z areálu SOŠ. Návštěvníci SOŠ budou s obsahem této směrnice seznámeni 

prostřednictvím www stránek školy a na vjezdové vrátnici.   

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

 
2.1     Definice 

2.1.1  Kontrolní závorový systém: 

 je zařízení, které umožňuje vjezd, výjezd a kontrolu parkování v areálu SOŠ. 

2.1.2     GSM Klíč (dále jen „Klíč“): 

 je elektronické zařízení obsluhované mobilním telefonem opravňující k vjezdu a 

parkování v areálu SOŠ.  

2.1.3    Jednorázové povolení – vjezdová karta: 

 je průkazní doklad opravňující k jednorázovému krátkodobému vjezdu a výjezdu 

z areálu SOŠ. 

2.1.4    Areál: celý areál Střední odborné školy Jarov; Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9. 

 

 

3. VLASTNÍ TEXT 

 
3.1    Úvodní ustanovení 

3.1.1 Areál SOŠ je pozemek svěřený vlastníkem hlavním městem Prahou do užívání SOŠ. 

Nejedná se o veřejné prostranství. 

3.1.2 Dlouhodobé povolení k vjezdu a přidělení parkovacího místa je určeno pouze pro 

zaměstnance SOŠ a zaměstnance dalších institucí zřizovaných hlavním městem 

Prahou sídlící v areálu, a pro ostatní firmy a instituce sídlící v areálu. Na „Klíč“ není 

právní nárok a přidělení je možné pouze do obsazení celkového počtu vyznačených 

parkovacích míst. 

3.1.3 Dopravní režim v areálu SOŠ je upraven dopravním značením – B20a (nejvyšší 

povolená rychlost 10 km/h) s dodatkovou tabulkou (omezení platí v celém areálu), 

v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

v platném znění. 

3.1.4 Pro areál SOŠ platí dále omezení vyplývající z užitých symbolů značky č. B01 „Zákaz 

vjezdu všech vozidel“, jež je doplněna nápisem „Mimo vozidel s povolením SOŠ“ a 

značky B29 „Zákaz stání“ doplněné nápisem „Parkování na vyznačených místech 
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povoleno“, vše v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, v platném znění. 

3.1.5 Pro vjezdovou bránu do areálu SOŠ platí dále omezení vyplývající z užitých symbolů 

značky č. B30 „Zákaz vstupu chodců“, v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 

na pozemních komunikacích, v platném znění. 

3.1.6 Pro jakýkoliv vjezd do areálu SOŠ platí, že se jedná zásadně o vjezd v souladu s touto 

směrnicí (vyjma bodu 3.3). 

3.1.7 Vjezd a výjezd z areálu SOŠ je možný přes kontrolní vjezdový závorový systém 

z ulice Učňovská. Vjezd a výjezd z areálu SOŠ je obsluhován v nepřetržitém provozu.  

 
3.2  Režim vjezdu vozidel 

3.2.1 Do areálu SOŠ je zakázán vjezd všem vozidlům s výjimkou vozidel, která mají „Klíč“, 

vjezdovou kartu a vozidel ve zvláštním režimu vjezdu dle 3.3.1. 

3.2.2 „Klíč“ mají vozidla, která použijí k vjezdu do areálu  kontrolní závorový systém, čímž 

řidič vyjádří souhlas s dodržováním dopravního režimu v areálu SOŠ. 

3.2.3 Průjezd kontrolním závorovým systémem je možný na základě „Klíče“ nebo na 

základě „jednorázového povolení – kontrolního lístku“. 

3.2.4 „Klíč“ bude přidělen na základě vyplnění „Žádosti o přidělení GSM Klíče“ a následně 

podpisu „Smlouvy o poskytnutí parkovacího místa“. Žádost o vydání Klíče obdrží 

žadatel na sekretariátu SOŠ, vyplní ji a odevzdá zpět na sekretariát. V případě 

schválení žádosti bude žadatel vyzván k podepsání smlouvy. Na základě podepsané 

smlouvy mu bude přidělen „GSM Klíč“. 

3.2.5 „Jednorázové povolení“ (dále jen vjezdová karta), vydává pracovník ostrahy – vrátný 

u vjezdové závory na základě dotazu u osoby, za kterou řidič jede. Řidič, který si 

vyzvedne vjezdovou kartu, je povinen ji nechat potvrdit osobou, kterou navštívil a při 

výjezdu z areálu kartu vrátit obsluze kontrolního vjezdového závorového systému. 

Pracovník ostrahy - vrátný při odjezdu vjezdovou kartu převezme, zkontroluje ji a 

založí.        

 
3.3 Zvláštní režim vjezdu 

3.3.1 Zvláštnímu režimu vjezdu podléhají: 

a) sanitní vozidla záchranných služeb; 

b) vozidla Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy; 

c) vozidla Hasičského záchranného sboru; 

d) vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené, se speciálním označením 

vozidel O 7 a vozidla řízená osobou sluchově postiženou, se speciálním označením 

vozidla O 2, v souladu s § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném 

znění a s ustanovením § 27 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, v platném znění; 

e) vozidla havarijních služeb (elektro, plyn, telekomunikace, voda, informační systémy, 

apod.). 

3.3.2 Tato vozidla mají vjezd do areálu SOŠ volný bez omezení.  
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3.4     Režim parkování a pobytu v areálu SOŠ 

3.4.1 V celém areálu SOŠ je parkování povoleno pouze na místech označených jako 

parkovací místo – vymezené očíslované místo. 

3.4.2 Parkovací místa označená číslem jsou vyhrazena pouze pro držitele „Klíče“.  

Přidělování těchto míst stanoví na základě „Žádosti“ ředitel SOŠ. 

3.4.3 Označená parkoviště Z (zásobování) bez čísla, jsou určena pro vozidla, kterým je 

vydán kontrolní lístek. 

3.4.4  Řidiči všech vozidel jsou povinni po dobu pobytu a při pohybu po areálu dodržovat 

režim stanovený touto směrnicí a dopravními značkami. 

 
3.5       Poplatek za dlouhodobé povolení k vjezdu 

3.5.1 Poplatek za přidělení „Klíče“ pro zaměstnance Střední odborné školy Jarov, 

zaměstnance dalších subjektů zřizovaných hlavním městem Prahou, zaměstnanců či 

vozidel škol a školských zařízení zařazených do školského rejstříku a zaměstnanců či 

vozidel v areálu školy sídlících a se školou spolupracujících odborných cechů a 

společenstev činí v závislosti na době jeho platnosti: 

a) 300,- Kč s platností na 6 měsíců, vč. zákonného DPH 

b) 500,- Kč s platností na jeden rok (běžný rok – 12 měsíců od data vydání), vč. 

zákonného DPH. 
 

Dobu platnosti „Klíče“ si žadatel volí sám. Zaměstnanec SOŠ a zaměstnanec dalších 

subjektů zřizovaných hl. m. Prahou může požádat pouze o přidělení jednoho 

parkovacího místa. 

3.5.2   Poplatek za přidělení „Klíče“ pro nájemce SOŠ (právnické osoby) činí 400,- Kč/měsíc 

+ zákonné DPH. 

 
3.6    Společná ustanovení 

3.6.1 Obslužnost areálu SOŠ, dohled nad dodržováním dopravního režimu, stanoveného 

touto směrnicí a provoz a obsluhu kontrolního závorového systému zajišťují 

zaměstnanci externí bezpečnostní služby PRIMM bezpečnostní služba s.r.o. Všichni 

řidiči jsou povinni respektovat při vjezdu, výjezdu, pohybu a parkování v areálu SOŠ 

pokyny zaměstnanců externí bezpečností služby. 

3.6.2 Zaměstnanci externí bezpečností služby jsou oprávněni řešit veškerá porušení 

stanoveného dopravního režimu upozorněním řidiče, který se porušení dopustil. Není-

li napomenutí řidiče účinné a nevede-li k nápravě stavu, postupují zaměstnanci externí 

bezpečnostní služby přestupek k řešení zástupci ředitele pro provozní úsek a v krajním 

případě jim může být zakázán vjezd do areálu SOŠ. 

3.6.3 SOŠ ani externí bezpečnostní služba nenesou žádnou odpovědnost za škodu a újmy 

způsobené znehybněním čí odtažením vozidel řidičů, kteří porušili dopravní režim 

v areálu SOŠ, ani za poškození či ztrátu vozidel ani jejich příslušenství či nákladu 

v době pobytu v areálu SOŠ. 

3.6.4 Součástí kontrolního závorového systému je kamerové záznamové zařízení, 

dokumentující registrační značky všech vozidel, které vjely do areálu SOŠ či z něj 

vyjely. Záznamové zařízení slouží výhradně ke kontrole obsluhy závorového systému. 

3.6.5 V celém areálu je zakázáno mytí, čištění, provádění oprav a údržby motorových 

vozidel (s výjimkou vozidel v majetku Střední odborné školy Jarov). 
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4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
4.1 Výjimky 

4.1.1 Veškeré výjimky z této směrnice povoluje ředitel Střední odborné školy Jarov 

písemným oznámením na vjezdovou vrátnici. 

4.1.2. Porušení kteréhokoliv ustanovení této směrnice může být důvodem k okamžitému 

zrušení „Smlouvy o poskytnutí parkovacího místa“. Případně může vést k trvalému 

zákazu vjezdu vybraných motorových vozidel a osob do areálu Střední odborné školy 

Jarov. 

 
4.2 Účinnost 
4.2.1 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 2009. 

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí parkovacího místa - VZOR 

Příloha č. 2: Žádost o přidělení „GSM Klíče“ - VZOR 

Příloha č. 3: Kontrolní lístek – VZOR 

 


