PROVOZNÍ ŘÁD
VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ V AREÁLU KOLEJÍ PURKYŇOVA (dále jen VH PU) VYSOKÉHO
UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Článek 1
Předmět úpravy
Provozní řád stanoví pravidla provozu venkovního hřiště v areálu Purkyňových kolejí v Brně na ulici
Purkyňova 93, Brno (dále jen „ hřiště“ ). Provozovatelem hřiště jsou Koleje a menzy Vysokého učení
technického v Brně (KaMB). Provozní řád obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci provozu
hřiště a dodržování pořádku a bezpečnosti. Provozní řád je závazný pro všechny právnické osoby
dislokované na hřišti a pro všechny fyzické osoby, které se zde pohybují.
Článek 2
Provozní doba hřiště a vstup na hřiště
Provozní doba hřiště se stanovuje na PO - NE od 09:00 hod. do 22:00 hod. V této době mají vstup na
hřiště povoleno osoby, oddíly a sportovní skupiny v době dohodnuté s provozovatelem. Rezervace
hřiště je možná osobně na vrátnici kolejí, blok B06 a to nejdéle s 3. denním předstihem.
Článek 3
Klíčový režim
Klíče od hřiště jsou k dispozici na vrátnici kolejí, blok B06 a jsou zapůjčovány po předložení průkazu
totožnosti (a případně kartičky studenta) a zaplacení vratné kauce ve výši 500 Kč.
Článek 4
Nářadí pro sportovní činnost
Síť, balóny a tenisové rakety pro sportovní činnost jsou k dispozici na vrátnici kolejí, blok B06, a je
zapůjčován za úplatu dle ceníku vydaného KaMB po předložení průkazu totožnosti.
Článek 5
Přísné zákazy
- Hraní s hokejkami, golfovými holemi a dalším sportovním náčiním, které by mohlo narušit povrch
hřiště,
- Vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, zablácené či jinak
znečištěné,
- Používat tretry s hřeby,
- Jezdit po hřišti na kole či jiným dopravním prostředkem,
- Vodit na hřiště domácí zvířata,
- Manipulovat s ostrými předměty, které mohou poškodit povrch hřiště,
- Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
- Vstupu na hřiště osobám v podnapilém stavu, ovlivněným omamnými látkami nebo osobám, které
pro duševní poruchu nejsou schopny ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky,
- Konzumace alkoholických nápojů,
- Odhazovat žvýkačky,
- Kouření, rozdělávání otevřeného ohně, používání fyzických, chemických příp. biologických
prostředků, které by měly vliv na provoz a životní prostředí,

- Přelézání plotů a branek kolem hřiště,
- Poškozování flóry a vybavení v areálu Purkyňových kolejí,

Článek 6
Bezpečnost a škody na majetku
(1) Všechny osoby na hřišti jsou povinny ochraňovat majetek KaMB před poškozením, ztrátou,
zničením a zneužitím a užívají ho pouze ke schváleným sportovním činnostem. Pokud je hřiště
pronajato sportovnímu oddílu či skupině, odpovídá výhradně za dodržování výše uvedených
zásad vedoucí sportovní skupiny.
(2) Za způsobenou škodu odpovídá:
a) pokud se jedná o individuální sportovní činnost ten, kdo škodu způsobil,
b) v případě sportovní činnosti oddílů či skupin vedoucí, který je také povinen vykonávat
dohled nad ostatními.
(3) V případě zjištěné závady na sportovním zařízení je uživatel povinen zjištěnou závadu
neodkladně nahlásit správci.
(4) V zájmu bezpečnosti a pro zajištění nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště
pouze hrajícím osobám (tenis max. 4 osoby, kolektivní hry max. 12 osob).
(5) Uživatel nesmí svým chováním omezovat ani ohrožovat ostatní uživatele a okolí hřiště, zejména
ubytované studenty na kolejích Purkyňova 93.
(6) V případě drobných poranění je u správce k dispozici příruční lékárnička.
(7) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky na nářadí.
(8) Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat v areálu kolejí veškeré platné předpisy týkající se PO a
BOZP.
(9) Určení pracovníci KaMB jsou oprávněni kontrolovat osoby pohybující se na hřišti.
(10) V případě úrazu na hřišti nenese provozovatel odpovědnost za úraz.

Článek 7
Porušení tohoto Provozního řádu
(1) V případě nedodržení tohoto Provozního řádu je správce areálu, případně osoba pověřená
ředitelem KaMB, oprávněna zrušit sportovní činnost a vykázat uživatele bez náhrady z VH PU. V
případě vážného přestupku, či způsobené vysoké škody, bude předán případ Městské policií,
případně Policii ČR
(2) V případě závažného porušení článku 5 je možné stanovit penále od 500,- Kč do 5000,- Kč

V Brně dne 29.9.2011

PaedDr.Jiří Štěpánek
vedoucí Oddělení provozu kolejí

