Provozní řád

V Brně dne 23.11.2015
č.j. 9130/15/497

areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno)

1. Úvodní ustanovení
Provozní řád areálu VFU Brno (dále jen Řád) je závazný pro všechny návštěvníky
areálu VFU Brno (dále jen návštěvníci). Každý návštěvník je povinen se s tímto
Řádem seznámit a dodržovat jeho ustanovení.

Řád stanoví podmínky užívání, určuje práva a povinnosti návštěvníků, obsahuje
pokyny pro organizaci vjezdu vozidel do areálu VFU Brno, pro parkování vozidel,
pohybu všech dopravních prostředků motorových i nemotorových a všech
zařízení sloužících přepravě osob a zvířat, pohybu osob v areálu a vstupu
do budov.
Návštěvníci vjíždějící do areálu VFU Brno mají povinnost se předem seznámit
s podmínkami parkování a sankcemi za jejich porušení. Řád je zveřejněn
u vchodu do areálu VFU Brno a na webových stránkách VFU Brno. Porušení
tohoto Řádu je důvodem k vykázání z areálu VFU.

2. Vjezd vozidel do areálu VFU Brno
Vjezd vozidel do areálu VFU Brno je umožněn z ulice Palackého třída hlavní
vjezdovou branou. Vjezd je opatřen automatickým závorovým systémem
s výdejním automatem parkovacích lístků.
Vjezd každého vozidla do areálu VFU Brno je zpoplatněn dle platného sazebníku.
Invalidní občané mají na základě průkazu ZTP možnost vjezdu autem do areálu
VFU a parkování na vyhrazených místech zdarma.

3. Parkování vozidel
Pro parkování vozidel je určeno hlavní parkoviště po pravé straně za vjezdem do
areálu VFU Brno z ulice Palackého třída. Rovněž je možnost parkovat krátkodobě
u některých ústavů a klinik po dobu jednání v těchto budovách. Při tomto
parkování musí být zachována průjezdnost komunikací. Výjimkou jsou vyznačená
vyhrazená parkovací místa označená dodatkovými tabulkami. Parkování na
zatravněných plochách je zakázáno. Zakázáno je rovněž parkovat na místech
označených jako nástupní plocha hasičské techniky, označených příslušnou
dopravní značkou. Po opuštění vozidla je řidič povinen vozidlo řádně zabezpečit
proti použití nepovolanou osobou.
V případě ponechání vozidla na místech bránících provozu, obsluze a zásahům
při poruchových, havarijních či mimořádných situacích nebo při požáru, bude
vozidlo z areálu VFU odtaženo.
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4. Pohyb dopravních prostředků
Vjezd do areálu VFU je označen dopravní značkou „B20a“ – nejvyšší dovolená
rychlost s dodatkovou tabulkou „platí v celém areálu“. Povolená maximální
rychlost v celém areálu je 30 km/hod. Předepsanou rychlost jízdy je nutno snížit
a přizpůsobit okamžité dopravní situaci – povětrnostní podmínky, chodci, pohyb
zvířat aj.
Každý návštěvník je povinen dbát na bezpečnost provozu a uposlechnout pokynů
orgánů nebo osob pověřených kontrolou dodržování Řádu (zaměstnanec
bezpečnostní služby, vedoucí odd. Ostrahy, BOZP a PO, rektor, kvestor).
Vozidla přepravující velká zvířata je nutno parkovat na vyhrazených místech u
klinik ošetřujících tato zvířata.
5. Pohyb pěších uživatelů
Vstup pěších návštěvníků je převážně přes hlavní vchod do areálu VFU z ulice
Palackého třída, který je otevřen každý den v týdnu po dobu 24 hodin.
Pěší návštěvníci mohou rovněž využít vchod z ulice Chodská, vchod z této ulice je
otevřen v pracovní dny od 05,00 do 22,30 hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích je
tento vchod uzavřen.

Návštěvníkům není dovoleno:
- V areálu provozovat reklamní činnost, provozovat jakoukoli obchodní činnost
bez povolení vedení VFU.
- Poškozovat majetek, porosty a sadbové úpravy areálu.
- Pohybovat se mimo chodníky a vyznačené cesty a vstupovat do zatravněných
ploch.
- Vstupovat bezdůvodně a bez jakéhokoliv oprávnění do prostor budov
(administrativních či výukových).
- Přibližovat se ke zvířatům a krmit zvířata umístěná na VFU Brno.
- Vnášet do areálu omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné
předměty a dále pak látky, použitelné jako zápalné. Používat v areálu
návykové látky či se pod jejich vlivem v areálu pohybovat.
- Setrvávat v areálu po 20. hodině pokud nejde o ošetření neodkladných
pacientů, organizovanou akci na pozvání či se souhlasem vedení univerzity.
- Vstupovat do budov, které nejsou určeny pro veřejně poskytované služby.
- Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Návštěvník doprovázející zvíře je povinen mít ho zajištěného na vodítku nebo
v přepravním boxu, bez vodítka je povinen opatřit jej náhubkem po celou dobu
zdržující se v areálu VFU Brno. Majitel odpovídá za úklid exkrementů a odpovídá
za škody způsobené zvířetem na zdraví osob a na majetku VFU Brno. V celém
areálu VFU Brno platí Vyhláška města Brna č. 14/2005 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích. Porušení této vyhlášky může být dle zvláštních
předpisů pokutováno.

6. Požární bezpečnost
Každý návštěvník areálu je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku
požáru, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany
na označených místech. Při vzniku požáru se návštěvníci řídí požárními
poplachovými směrnicemi, umístěnými na viditelných místech objektů, které
navštíví a jsou povinni uposlechnout výzvu k evakuaci a při ní se řídí pokyny
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osob řídících evakuaci. K dosažení bezpečí využívají informační a požární značky
označujících únikové cesty.
Při vzniku mimořádných událostí se návštěvníci řídí pokyny policie a osob
zodpovědných za evakuaci.

7. Ochrana zdraví
Při vzniku úrazu či jiné mimořádné události spojené s poškozením zdraví osob
v areálu VFU Brno, uvědomí návštěvník ihned ostrahu areálu, která v případě
nutnosti přivolá nebo poskytne první pomoc.

8. Ostatní
VFU Brno neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu a ani za škodu vzniklou
na majetku či zdraví uživatele způsobenou jeho vlastním jednáním nebo
jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto Řádu nebo obecně
závaznými předpisy.
9. Závěrečná ustanovení
Na dodržování tohoto Řádu dohlíží pracovníci bezpečnostní služby vrátnice
a/nebo vedoucí oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO VFU Brno.

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.
kvestorka VFU Brno
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