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DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD
v areálu SOŠ a SOU Písek, Komenského č.p.86, - směrnice
Účel a platnost
1. Účelem této směrnice je v rámci organizace deklarovat pravidla dopravního provozu
v areálu SOŠ a SOU Písek, ulice Komenského č.p. 86 (dále jen areál SOŠ a SOU
Písek) ve smyslu souvisejících předpisů zejména Zákoníku práce a navazujících
předpisů a předpisů dopravních, zejména Zákona o silničním provozu (o provozu na
pozemních komunikacích) a upřesnit podmínky pro bezpečný pohyb osob a vozidel.
2. Tato směrnice platí pro účastníky dopravního provozu na komunikaci v areálu SOŠ a
SOU Písek. Dopravní komunikací je příjezdová komunikace vedoucí od vrat od
křižovatky ulic 17. listopadu a Za Gymnáziem až k budově a průjezd na školní dvůr.
Dále asfaltová plocha kolem altánu ke kontejnerům. V určené době, (říjen - květen) je
dopravní komunikací též asfaltové hřiště u antukového oválu.

Povinnosti řidičů při provozu dopravních prostředků a povinnosti
chodců
1. Pro provoz na předmětné komunikaci SOŠ a SOU Písek platí shodná pravidla
silničního provozu jako na veřejných komunikacích, platí zákon o silničním provozu
(o provozu na pozemních komunikacích).
2. Řidiči se chovají ukázněně a ohleduplně, musí přizpůsobit své chování stavu a povaze
komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které je možné
předvídat.
3. Řidiči zejména dbají ohleduplnosti vůči chodcům a berou na vědomí, že v areálu SOŠ
a SOU Písek se pohybují po komunikacích především žáci. V případě pronájmů se
v areálu mohou pohybovat také děti.
4. Řidič v případech, kdy to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, zajistí
bezpečné couvání a otáčení pomocí způsobilé osoby
5. Nebezpečným úsekem je průjezd. V době, kdy v průjezdu jdou chodci je zakázáno
průjezdem projíždět.
6. Pro chodce platí, stejně tak jako pro řidiče, zákon o silničním provozu. Chovají se
ohleduplně, ukázněně, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví nebo majetek.
Své chování jsou povinni přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému
stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situace v provozu na
komunikaci, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Seznámení zaměstnanců a pracovníků jiných firem – dodavatelů
1. Zaměstnanci SOŠ a SOU Písek a pracovníci – řidiči vozidel dodavatelů budou
seznámeni s touto směrnicí, což potvrdí podpisem a bude jim předáno povolení
k vjezdu do areálu. Tato směrnice bude uložena u ekonoma SOŠ a SOU Písek a bude
umožněno kdykoliv do ní nahlédnout, případně vyhotovit kopie.
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Dopravně bezpečnostní opatření
1. Do areálu SOŠ a SOU Písek je zakázáno vjíždět všem vozidlům kromě vozidel
zaměstnanců, kteří mají povolení k vjezdu a obsluhy (dodavatelů). Povolenka k vjezdu
musí být v době parkování v areálu SOŠ a SOU Písek viditelně umístěna v prostoru
palubní desky automobilu. Dopravní značka zákaz vjezdu všech vozidel B1
s dodatkovou tabulkou je umístěna u vjezdu do areálu.
2. Za vjezdem do areálu je umístěna dálkově ovladatelná závora a u závory jsou
umístěny značky Zóna IP25a a konec zóny
IP25b. Tyto značky obsahují dvě značky
výstražné a to značku A22 Jiné nebezpečí
s dodatkovou tabulkou chodci, která
v areálu SOŠ a SOU Písek upozorňuje
zejména na zvýšený pohyb žáků na
komunikacích a dále značku A7b
Zpomalovací práh, která upozorňuje na
zpomalovací prahy umístěné před a za
průjezdem na dvůr a u bílé brány. Je
zakázáno tyto prahy objíždět. Dále obsahují
značky zákazové a to značku B4 Zákaz vjezdu nákladních
automobilů s dodatkovou tabulkou, jenž omezuje platnost značky na dobu od 7.30
hod. do 16.00 hod. a značku B20a Nejvyšší dovolená rychlost – 10 km/hod.
3. V průjezdu na straně vrátnice je vodorovná dopravní značka – bílá čára, vzdálená 1,1
metru od zdi, která vymezuje část průchodu pro chodce.
4. Parkoviště je ve dvoře - stání kolmé. V omezené době zveřejněné ředitelem SOŠ a
SOU (zpravidla v období říjen – květen a v případě nepřízně počasí ) bude možné
parkovat na asfaltovém hřišti. Další vymezené parkoviště je u garáží – stání kolmé.
5. Je zakázáno parkovat na místě vyhrazené služebním vozidlům a zásobování.
6. Vodorovná značka A12 Děti je umístěna na komunikaci u garáží za závorou uvnitř
areálu školy.

Závěr
1. Vedoucí pracovníci seznámí s touto směrnicí zaměstnance a dodavatele.
2. Zaměstnanci a dodavatelé potvrdí svým podpisem, že byli seznámeni s touto směrnicí,
rozumí jí a tudíž, že jsou případně odpovědni za škodu na zdraví a na majetku, která
vznikne nedodržením této směrnice

V Písku dne ________________
________________________________
Mgr. Milan Rambous
ředitel SOŠ a SOU Písek
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