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1. Účel vnitřního provozního řádu 
Ředitelka Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o. , Nade Mží 1, 318 00 
Plzeň, správce školního areálu Nade Mží 1, Plzeň (dále jen školní areál), vydává tento vnitřní 
provozní řád, jež upravuje: 

• Pravidla pro vjezd vozidel do areálu školy 
• Pravidla pro přidělování a používání odstavných míst v areálu  

 

Úkolem tohoto vnitřního předpisu je regulovat dopravu v rámci školního areálu tak, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví dětí, žáků, zaměstnanců a návštěvníků nacházejících se v prostoru školního areálu 
a aby bylo možné tento areál využívat i pro další účely mimo stání vozidel při současné ochraně 
zeleně. 
 

2. Vjezd a stání vozidel v areálu školy  
Areálem školy pro účel tohoto předpisu se rozumí soubor budov a pozemků vedený v katastrálním 
území Plzeň Skvrňany pod čísly 270/1 až 270/9. Vjezd a stání vozidel je specificky upraveno pro 
pozemky 270/8 a 270/9. 
1. Do areálu smí vjíždět pouze zaevidovaná motorová vozidla s oprávněním k vjezdu do areálu 

přiřazená konkrétní zaevidované kontaktní osobě. Kontaktními osobami se mohou po 
zaevidování stát členové následujících skupin: zaměstnanci Akademie hotelnictví a cestovního 
ruchu, zaměstnanci Střediska volného času Radovánek/Stormballet, zaměstnanci MŠ Malý svět, 
rodiče dětí MŠ Malý svět a oprávnění dodavatelé. 

2. Kola a motocykly evidovaných kontaktních osob mají vjezd do areálu povolen bez další evidence. 
3. Evidenci kontaktních osob rodičů MŠ Malý svět a oprávněných dodavatelů vede kancelář školní 

jídelny Akademie hotelnictví a cestovního ruchu společně s evidencí osob s přístupem do MŠ 
Malý svět. Evidenci ostatních kontaktních osob a jejich vozidel (zaměstnanců) vede správce 
areálu. 

4. Neoprávněné stání je zakázáno. Neoprávněným stáním se rozumí: 
a. stání neoprávněné osoby, 
b. stání na trávě,  
c. užití jiného místa, než je přiděleno. 

5. Řidič vozidla, který se dopustil neoprávněného stání, zaplatí správní poplatek 500 Kč. 
Neoprávněně odstavené vozidlo může být odtaženo. 

 

3. Postup přidělování odstavných míst v areálu 
1. V areálu školy smí stát pouze evidovaná vozidla s oprávněním k vjezdu a stání přiřazená 

konkrétní kontaktní evidované osobě. 
2. Oprávnění k vjezdu a stání uděluje ředitel správce areálu, Mgr. Jana Linhartová. Oprávnění 

k vjezdu a stání má formu záznamu v evidenci vozidel s oprávněním k vjezdu, kterou vede 
správce školního areálu pro skupinu zaměstnanců a školní jídelna pro skupinu rodičů dětí MŠ 
Malý svět a oprávněné dodavatele 
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3. Evidence vozidel s oprávněním ke stání je vedena na základě RZ vozidla. Evidence vozidel 
obsahuje následující údaje 

• Kontaktní osoba vozidla a její přiřazení ke skupině oprávněných osob  
• Výrobce, barva, typ a RZ vozidla 

4. Každá kontaktní osoba může mít zaregistrováno více vozidel, vjet do areálu a stát v areálu smí 
vždy maximálně jedno ze zaregistrovaných vozidel současně. 

5. Na vyznačených odstavných místech pro krátkodobé stání mohou na základě povolení 
sekretariátů subjektů působících v areálu školy stát návštěvníci po maximální dobu 90 minut. 

 

4. Konkrétní přidělení odstavných míst 
Plánek s aktuálním vyznačením odstavných míst je uveden v příloze tohoto předpisu, kontaktní osoby 
jsou povinny primárně používat přidělaná odstavná místa pro jejich skupinu. 
 
1. Přidělení odstavných míst ve vnitrobloku školního areálu Nade Mží 1, Plzeň. (vjezd branou 

z ulice Nade Mží v Plzni naproti drogerii, pozemek 270/8). Vjezd je opatřen zákazovou značkou 
zákaz vjezdu všech vozidel mimo vozidel s oprávněním správce areálu. 
• Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. má přidělena 2 odstavná místa 
• Středisko volného času RADOVÁNEK/Stormballet má přiděleno 1 odstavná místo 
• MŠ Malý svět má přidělena 2 odstavná místa 
• Prostor pro krátkodobé stání pro návštěvníky školního areálu, dodavatele správce areálu a 

motocykly má kapacitu 3 odstavná místa. 
 

2. Přidělení odstavných míst na účelové komunikaci za budovou školy (vjezdu branou z ulice Nade 
Mží v Plzni naproti 61. MŠ, pozemek 280/9). Pro vjezd na tuto komunikaci je nutno použít dálkové 
ovládání brány dočasně zapůjčené oprávněné kontaktní osobě. Těchto dálkových ovládání je 
vzhledem k technologickému omezení k dispozici pouze 8 bez možnosti navýšení počtu, jejich 
ztráta či poškození bude zpoplatněna částkou 800 Kč. Vozidla je nutno odstavit tak, aby byl 
umožněn průjezd zásahové techniky do zadního traktu ZŠ Martina Luthera 
• Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. má přidělena, 8 míst 
• Středisko volného času RADOVÁNEK/Stormballet má přiděleno 0 míst 
• MŠ Malý svět má přidělena 0 míst. 

 
3. Není-li ve dni pracovního volna, nebo v pracovní den mezi 16:30–07:00 hodin odstavné místo 

obsazeno vozidlem kontaktní osoby, může toto odstavné místo využít jiná registrovaná 
kontaktní osoba s oprávněním k vjezdu do areálu. 

 
Vjezd do areálu a přidělení odstavných míst je zpoplatněno na základě skutečných nákladů úpravu 
povrchů interních komunikací a na vytvoření a údržbu těchto odstavných míst. O výši a formě poplatku 
rozhoduje správce areálu. 
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5. Závěrečná ustanovení 
1. Při způsobení škody na vozidle se postupuje podle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu 

nebo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
2. Tento vnitřní provozní řád nabývá účinnosti dnem 13.4.2015, poslední aktualizace dne 1.9.2017. 
 
V Plzni, 1.9.2017 
                                                                                             Mgr. Jana Linhartová  
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Příloha – plánek areálu s vyznačením odstavných míst 
 

 
 
Legenda 
RAD – Středisko volného času Radovánek/Stormballet 
AHCR – Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 
MŠMS – Mateřská škola Malý svět 
KR – krátkodobé stání a stání pro motocykly 
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