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Parkování jednostopých a dvoustopých vozidel
před hlavní budovou Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

Článek 1
Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, a se zákonem č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, tato norma vymezuje parkování před
hlavní
budovou
Pedagogické
fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci na Žižkově
nám. 5 (dále jen fakulta).
Článek 2
Základní ustanovení
1. Parkování v prostorách před hlavní
budovou fakulty je přístupné pro parkování
jednostopých a dvoustopých motorových
i nemotorových vozidel provozovaných
právnickou nebo fyzickou osobou.
2. Přístup
dvoustopých
motorových
a nemotorových vozidel na parkovací
plochy zajišťuje elektronický parkovací
systém, a to do naplnění kapacity stání. Pro
parkování je určeno 23 parkovacích míst +
1 parkovací místo pro osoby se zdravotním
postižením. Parkovací místa jsou vyznačena
bodovými symboly v dlažbě.
3. Elektronický parkovací systém umožňuje
přístup
pouze
na
platné
karty
zaměstnance
Univerzity
Palackého
v Olomouci.
4. Parkování jednostopých nemotorových
vozidel je umožněno pouze na vyhrazeném
místě, a to do naplnění jeho kapacity.
5. Studentům není povolen vjezd a parkování
dvoustopých vozidel s výjimkou povolení
děkana fakulty.
6. Parkování je časově omezeno provozní
dobou fakulty. Delší doba je možná pouze
na základě povolení děkana fakulty.

7. Další místa v počtu 39 určená k parkování
vozidel jsou situována u Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
s přístupem přes závorový systém z ulice
17. listopadu.
Článek 3
Zásady pro vjezd na parkoviště
1. Přístup na parkovací stání je pouze
vjezdem ve směru z ulice Jiřího
z Poděbrad prostřednictvím elektronického
parkovacího systému.
2. Digitální číslo na displeji stojanu u vjezdu
oznamuje počet volných míst včetně místa
pro osoby se zdravotním postižením.
Přiložením karty zaměstnance ke snímači
(stačí cca 2 až 3 cm) se spustí sloupek
zabraňující vjezdu, a po jeho úplném zajetí
do vozovky se rozsvítí zelené světlo – je
možné vjet na parkoviště.
3. Z bezpečnostních a provozních důvodů
je parkování mimo vymezená parkovací
stání zakázáno. Při nerespektování zákazu
by tak oficiální parkovací místo zůstalo
neobsazeno.
4. Při naplnění kapacity parkoviště je na
digitální signalizaci uvedena 0 (nula)
a elektronický parkovací systém do
prostoru parkoviště nevpustí další vozidlo.
V případě neobsazení místa určeného pro
osoby se zdravotním postižením se na
digitální signalizaci zobrazuje 1.
5. Pro nutnou potřebu vjezdu při naplnění
kapacity parkoviště je na stojanu umístěn
zvonek na recepci fakulty.
6. Sloupek zamezující průjezd vozidla zajíždí
do vozovky pouze za předpokladu, že před
vjezdem stojí vozidlo.
Článek 4
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Zásady pro výjezd z parkoviště
1. Opuštění parkoviště je možné pouze
výjezdem směrem do ulice 17. listopadu
prostřednictvím
elektronického
parkovacího systému.
2. Elektronický parkovací systém umožňuje
opuštění prostoru pouze na platné karty
zaměstnance
Univerzity
Palackého
v Olomouci.
3. Přiložením karty zaměstnance ke snímači
(stačí cca 2 až 3 cm) se spustí sloupek
zabraňující výjezdu, a po jeho úplném zajetí
do vozovky se rozsvítí zelené světlo – je
možné vyjet z parkoviště.
4. Systém vjezdu a výjezdu je plně
synchronizován, tj. digitální číslo na
displeji stojanu u vjezdu automaticky
oznámí počet volných míst.
5. Prostor před výjezdem musí vždy zůstat
volný. Je nezbytné respektovat barevně
vymezený
prostor
vyznačený
na
komunikaci.
6. Sloupek zamezující průjezd vozidla zajíždí
do vozovky pouze za předpokladu, že před
výjezdem stojí vozidlo.

Článek 6
Zásady pro parkování osob se zdravotním
postižením
1. Parkovací místo vyhrazené pro osoby se
zdravotním postižením, je označeno
zvláštním dopravním značením a je
situováno vlevo od hlavního vchodu
fakulty.
2. Počet parkovacích míst na displeji je včetně
místa vyhrazeného pro osoby se zdravotním
postižením.
3. Parkování na vyznačeném místě je
omezeno zákonem č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Děkan může doporučit na základě žádosti
zřízení dalšího vyhrazeného parkování dle
zákona č. 13/1997 Sb. § 25, odst. 6,
písmeno c). Rozhodnutí o zřízení
vyhrazeného
parkování
ve
smyslu
zvláštního užívání pozemní komunikace
přísluší Odboru dopravy Úřadu Statutárního
města Olomouce.
Článek 7
Závěrečná ustanovení

Článek 5
Zásady pro krátkodobé parkování
1. Krátkodobé
parkování
je
myšleno
v časovém úseku do 30 minut. Pro
vykládku nebo nakládku.
2. Krátkodobé parkování je umožněno pouze
doručovatelským službám, dodavatelským
firmám a vozidlům Univerzity Palackého
v Olomouci, a to na nezbytně nutnou dobu
vyplývající z dané potřeby.
3. Vjezd a výjezd pro krátkodobé parkování je
řízen centrálně z prostoru recepce za
pomocí kamerového systému.
4. Parkování přesahující dobu 30 minut
týkající se například servisních firem, je
umožněno ve dvorním traktu budovy po
dohodě s recepční fakulty dle volných
kapacit.
5. Směr vjezdu a výjezdu je v souladu
s článkem 3 a 4 této normy.

1. Touto směrnicí se zrušuje směrnice
6S/2009
Pravidla
pro
parkování
v prostorách
Pedagogické
fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci na
Žižkově nám. č. 5 ze dne 1. 12. 2009.
2. Tato vnitřní norma nabývá platnosti i
účinnosti dnem jejího zveřejnění.

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., v.r.
děkanka Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

