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Provozní řád parkoviště v areálu Botanická 68a
I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Tento provozní řád (dále jen řád) upravuje podmínky pro užívání parkovacích stání (dále jen parkoviště)
v areálu Botanická 68a. Vlastníci a provozovatelé vozidel zaparkováním vozidla na parkovišti souhlasí
s Řádem a zavazují se jej dodržovat.
Na parkovišti platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona č. 13/1997, o
pozemních komunikacích, spolu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních
komunikacích a další právní předpisy související s automobilovou dopravou. Rychlost automobilů po
celé ploše parkoviště je omezena na max. 10 km/hod.
Vlastník areálu, MU Brno, ani jeho provozovatel a správce neodpovídá za ztrátu nebo poškození
vozidel, která používají či jsou zaparkována na parkovišti, jejich příslušenství či věcí, které jsou v nich
uloženy. Každý řidič i provozovatel vozidla je sám odpovědný za veškerá rizika ztráty a poškození
vozidel (a jejich obsahu), která jsou zde zaparkována, a rovněž za všechny jiné ztráty a škody s tím
spojené. Nikdo, kdo zaparkuje své vozidlo na parkovišti, není oprávněn se domnívat, že své vozidlo
svěřil do úschovy vlastníkovi či správci objektu. Parkoviště není hlídáno, ale pouze monitorováno, kdy
toto monitorování nezakládá žádnou odpovědnost vlastníka ani správce areálu za škodu na vozidlech,
jejich příslušenstvích a věcí v nich umístěných. Monitorování je v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů, zákon č. 101/2000 Sb.
Uživatelé parkoviště jsou pro ovládání závorového systému povinni používat výhradně své
zaměstnanecké karty. Recepční služba není oprávněna umožňovat vjezd/výjezd vozidlům zaměstnanců
na/z parkoviště.
Uživatelé jsou povinni informovat recepční službu o všech mimořádných událostech na parkovišti
(dopravní nehody, zranění, porucha vjezdové / výjezdové závory apod.).
Na parkovišti je zakázáno:
 Parkování na jiných než k tomu určených místech. Vozidla překážející provozu na parkovišti
budou na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostoru parkoviště.
 Vnášení a manipulace s nebezpečnými a škodlivými látkami.
 Doplňování pohonných hmot či manipulace s nimi.
 Skladování odpadu či jiné nakládání s odpadem, zejména pak odpadu obsahujícího olej nebo
hořlavé látky.
 Skladování jakýchkoliv látek či věcí s výjimkou vyhrazených míst.
 Provádění údržby a opravy vozidel, včetně kontroly hladiny elektrolytu v akumulátorových
bateriích vozidel.
 Mytí nebo čištění vnitřku vozidla, karosérie a motorů parkujících vozidel.
 Parkování vozidel bez řádné registrační značky.
 Parkování vozidel s unikajícími provozními kapalinami (olej, chladicí kapalina atd.).
 Parkování vozidel vykazujících nadměrnou kouřivost.
 Jakékoliv znečišťování parkoviště nedopalky cigaret, blátem z vozidel, výkaly či odpadky.
 Poškozování parkoviště a zařízení provozovatele na parkovišti instalovaná.
 Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích
(např. motokárách).
 Ponechávání jakýchkoliv věcí, zejména cenných ve vozidlech, na vozidlech či v jejich okolí.

DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ VOZIDEL JE ZAKÁZÁNO!
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Povinnosti uživatelů parkoviště
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neomezovat a neohrožovat ostatní uživatele parkoviště ani jiné osoby.
Počínat si tak, aby nevznikala ani nehrozila škoda na zdraví či majetku.
Neznečišťovat prostor parkoviště.
Motor vozidla vypnout ihned po jeho zaparkování a nastartovat pouze těsně před odjezdem
z místa parkování.
Parkovat tak, aby zaparkované vozidlo nepřesahovalo daný vyhrazený parkovací prostor pro
jedno vozidlo.
Nezdržovat se v prostoru parkoviště déle, než je nezbytně nutné.
Neponechávat ve vozidlech děti a zvířata.
Při pohybu na parkovišti se chovat obezřetně a dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na provoz
motorových vozidel.
Dospělí doprovázející děti jsou odpovědni za jejich bezpečnost na parkovišti.

II. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO PARKOVÁNÍ V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH
Pro zaměstnance fakulty jsou vyhrazena bíle očíslovaná parkovací stání. Žlutě očíslovaná parkovací
stání slouží nájemcům CSP.
Roleta u vjezdu do podzemních garáží je vytažena v pracovní dny od 5.30 hodin do 20.00 hodin. Mimo
tuto dobu jsou pro parkování zaměstnanců součástí MU s úvazkem ve výši alespoň 0,5, jejichž
pracoviště je umístěno v budově, určena parkovací stání za budovou B.
Nájemcům CSP je vjezd do podzemních garáží umožněn bez omezení za těchto podmínek: pro vjezd
do podzemních garáží je nutné nejprve zazvonit u sloupku při vjezdu na rampu, ohlásit se jménem
recepčnímu, který roletu vytáhne a poté si osoba žádající o vjezd do garáží vlastní čipovou kartou
zvedne závoru. Při výjezdu obdobně – nejprve je nutné na recepci požádat pracovníky recepce, aby
roletu vytáhli, poté parkující opustí garáž, opět za použití vlastní čipové karty k ovládání závory.

DO PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁN VJEZD
VOZIDLŮM S ALTERNATIVNÍM POHONEM (LPG, CNG)!

V PROSTORU PODZEMNÍCH GARÁŽÍ JE ZAKÁZÁNO
KOUŘENÍ ČI MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM!

POHYB CHODCŮ NA VJEZDOVÉ/VÝJEZDOVÉ RAMPĚ
DO/Z PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁN!

ZÁKAZ DOBÍJENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ S ELEKTRICKÝM POHONEM
Z ELEKTRICKÉ INSTALACE BUDOVY BEZ POVOLENÍ TAJEMNÍKA FI!
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