PARKOVACÍ PORIADOK DSB
platný od: 15.09.2016
•

Každé auto, ktoré parkuje v areáli DSB aleb na 3 vyhradených a vyznačených miestach na
Tolstého ulici, musí mať na viditeľnom mieste umiestnenú platnú Parkovaciu kartu DSB.
Neoznačené autá budú odtiahnuté.

•

Od 15.09.2016 sú všetky biele parkovacie karty s logom DSB neplatné. Nové očíslované
parkovacie karty dostanú rodičia po registrácii na recepcii DSB. Je možné získať parkovaciu
kartu pre každé auto jednej domácnosti. Sekretariát vedie aktuálny zoznam platných
parkovacích preukazov DSB.

•

Parkovacie miesta, ktoré sú k dispozícii, sú miestami na krátkodobé parkovanie, ktoré je
možné použiť na dobu potrebnú na odovzdanie resp. vyzdvihnutie detí do/z materskej alebo
základnej školy, príp. na vybavenie krátkych nevyhnutných záležitostí v rámci školskej
budovy (rozhovor s učiteľom, návšteva sekretariátu, rodičovské združenie apod.) Parkovacie
miesta by v zásade nemali byť obsadené dlhšie než 20 minút.

•

Parkovacie miesta nesmú byť použité na dlhodobé parkovanie (nákupy, prechádzky alebo
termíny v meste a pod.). opakované dlhodobé parkovanie môže mať za následok odňatie
parkovacej karty riaditeľom školy. O novú parkovaciu kartu možné požiadať po uplynutí 5
mesiacov.

•

Nákresy parkovania musia byť dodržané. V opačnom prípade dôjde k blokovaniu iných áut.

•

Autá riaditeľstva DSB (2 modrou farbou vyznačené parkovacie miesta) budú označené na
viditeľnom mieste a prípadne opatrené parkovacími hodinami. Parkovacie hodiny označia
dobu, do kedy môže byť auto blokované. O využívaní týchto parkovacích miest rozhoduje
riaditeľ školy po spravodlivom zhodnotení.
Pre zamestnancov DSB sú rezervované parkovacie miesta (7) pred budovou na Panenskej
ulici, nesmú používať parkovacie miesta na Palisádach.

•

•

Prosíme, aby ste iné autá neblokovali. Ak je to nevyhnutné a auto zablokujete, tak s
ohľadom na vodiča vozidla, ktoré kvôli Vám nemôže odísť:
o Zapnite prosím výstražné svetlá
o čo najrýchlejšie odprevaďte/vyzdvihnite svoje dieťa a parkovisko uvoľnite

PARKOVANIE V AREÁLI ŠKOLY DO 09:00 hod.:
•

Do 9:00 hod je prístupná aj časť školského dvora pred detským ihriskom. Pre tento čas platí
jednosmerná premávka:
VJAZD
výhradne z Palisád
VÝJAZD
výhradne na Tolstého ulicu.

•

Toto pravidlo môže byť podľa rozhodnutia riaditeľa školy použité aj pri mimoriadnych
podujatiach, ako napr. rodičovské združenie apod. Brána z Palisád bude v takom prípade
otvorená približne 30 minút pred začiatkom podujatia.

•

Prosíme o dôsledné dodržanie parkovacieho plánu tak, aby prejazd medzi Palisádami a
Tolstého ulicou zostal v areáli DSB prejazdný, inak by mohlo dôjsť ku kolapsu jednosmernej
premávky!

bis 09:00 Uhr
do 09:00 hod.

PARKOVANIE V AREÁLI DSB PO 09:00 hod.:
•

Po 9:00 hod. pozemok pred detským ihriskom z bezpečnostných dôvodov uzamknutý. V
tomto čase je VJAZD i VÝJAZD výlučne z Tolstého ulice.

•

Prosíme o dôsledné dodržanie nasledovného parkovacieho plánu!

ab 09:00 Uhr
po 09:00 hod.

PARKOVANIE V OKOLÍ DSB:
•

S Parkovacou kartou DSB môžete parkovať na 3 rezervovaných a vyznačených parkovacích
miestach na Tolstého ulici a to v čase medzi 7.30 a 9.00 hod. ako aj od 15.30 do 17.30 hod.

•

Tieto parkovacie miesta sú miestami na krátkodobé parkovanie, ktoré v zásade nesmú byť
obsadené dlhšie než 20 minút.

•

Vjazd a výjazd pred bránou na Tolstého ul. prosím neblokujte parkovaním na
vyšrafovaných plochách. Cesta je úzka a pri príliš úzkom výjazde nie je možné otočiť auto o
90° uhol.

•

DODATOČNÉ PARKOVACIE MIESTA:
Rodičia, ktorí majú parkovací preukaz platný v Starom meste, môžu parkovať vo vedľajších
uliciach na príslušných vyznačených parkovacích miestach.

•

POZOR:
Na iných rezervovaných parkovacích miestach, ako aj na chodníku na Kuzmányho ulici
oproti hlavnému vchodu, môže byť Vaše auto kedykoľvek odtiahnuté políciou, pokiaľ stojí
na zakázanom mieste, alebo ak vzdialenosť medzi autom a múrom je menej ako 1,5 m resp.
zostáva jazdný pruh užší ako 3,5 m.

