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Směrnice k parkování jednostopých a dvoustopých vozidel  
v objektu Čelakovského 200, 397 01 Písek 

 
1. Zaměstnanci a žáci školy 

1.1.  Jednostopá vozidla 

1.1.1. motorová: 

Obchodní akademie a JŠ Písek má k dispozici v objektu 6 parkovacích míst pro jednostopá motorová vozidla 

zaměstnanců a žáků. 

Střední zemědělská škola Písek má k dispozici v objektu 6 parkovacích míst pro jednostopá motorová vozidla 

zaměstnanců a žáků. 

O povolení k parkování na příslušný školní rok žádá vlastník vozidla správce školy (OA a JŠ Písek). Ten, 

v případě vydání rozhodnutí o parkování v objektu, poučí žadatele o pravidlech provozu v objektu školy, dále 

o způsobu parkování a vykáže mu parkovací plochu. (Viz Povolení k parkování v objektu jednostopých 

motorových vozidel) 

1.1.2. nemotorová: 

Zaměstnanci a žáci obou škol parkují jednostopá nemotorová vozidla (jízdní kola) na vyhrazeném místě 

(kolostav u jídelny školy) až do naplnění kapacity. V případě, že je kapacita parkoviště pro jízdní kola naplněna, 

řeší uživatel náhradní parkování v objektu se správcem. O pravidlech provozu v objektu poučí žákyně a žáky 

třídní učitel dané školy, v případě zaměstnanců škol zaměstnavatel či jím zmocněná osoba pro výkon BOZP 

1.2.  Dvoustopá vozidla: 

Obchodní akademie a JŠ Písek má k dispozici v objektu 10 parkovacích míst pro dvoustopá vozidla 

zaměstnanců. 

Střední zemědělská škola Písek má k dispozici v objektu 10 parkovacích míst pro dvoustopá vozidla 

zaměstnanců. 

O povolení k parkování na příslušný školní rok žádá vlastník vozidla správce školy. Ten, v případě vydání 

rozhodnutí o parkování v objektu poučí žadatele o pravidlech provozu v objektu školy, dále o způsobu parkování 

a vykáže mu parkovací plochu. (Viz Povolení k parkování v objektu dvoustopých motorových vozidel) 

V případě, že je kapacita parkoviště pro dvoustopá vozidla naplněna, (externí parkující, např. dodavatelé služeb) 

parkují zaměstnanci obou škol svá vozidla mimo objekt. 

Žákům škol není dovoleno vjezd parkování dvoustopých vozidel v objektu školy. Výjimkou je případ náhlé 

potřeby, tj. např. naložení a vyložení věcí související s přípravou plesu, projektu, volnočasové aktivity, praxe. 

O této skutečnosti je vždy informován správce objektu. 

2. Cizí strávníci 

Cizí trávnicí se řídí zvláštním režimem užívání objektu. V místě parkují pouze na dobu nezbytně nutnou 

a v souladu s pravidly provozu v objektu školy. V případě, že je kapacita parkoviště pro dvoustopá vozidla 

naplněna, parkují svá vozidla mimo objekt. 

3. Dopravní prostředky Střední zemědělské školy Písek a Školního statku při 

Střední zemědělské škole Písek  

Tyto dopravní prostředky podléhají zvláštnímu režimu a mají do objektu neomezený přístup. V objektu parkují 

dle potřeby provozu a výuky SZeŠ Písek zajišťující provoz školy. Evidenci vozidel předává správci ředitel SZeŠ 

Písek. 

4. Dopravní prostředky – nájem 

V případě volných kapacit může správce objektu na časově omezenou dobu pronajmout volná parkovací místa 

na tzv. odpolední a noční stání  
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