Provozní řád areálu Borovičky
Stanoví pravidla chování osob přítomných v areálu, zejména zaměstnanců DDM, ZŠ, DM,
a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku.
Vlastníkem pozemků a budov v areálu je hlavní město Praha.
Návštěvník vstupem na pozemek vyjadřuje souhlas s níže uvedeným provozním řádem.
Areál s prostory slouží k využití:
-

-

Členům zájmových útvarů DDM
Žákům ZŠ
Domovu mládeže
Veřejnosti

Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí.
Vstup do areálu je dětem do 6 let doporučen v doprovodu osoby starší 18 let. Za děti zodpovídají rodiče
nebo jejich doprovod.
Přístup do areálu je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a bran je zakázáno
(toto lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek).
Provozovatel neručí za odložené věci v areálu ani za věci uložené v zaparkovaných automobilech.
Parkování jízdních kol (koloběžek) je povoleno u stojanů k tomu určených. Kola u stojanů nejsou hlídána
ani střežena, DDM neručí za škody způsobené na kolech ani jejich částech lidmi.

V prostorách areálu je zakázáno zejména:
-

Kouření, konzumace alkoholu a užívání návykových látek.
Odhazovat odpadky na zem a jinak znečišťovat venkovní a vnitřní prostory areálu.
Poškozovat zařízení, vybavení a zeleně areálu.
Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
Vstupovat do míst označených nápisem „POUZE PERSONÁL“ nebo „VSTUP ZAKÁZÁN“.

V případě nedodržení uvedených pravidel bude:
I. návštěvník z areálu vykázán a/nebo bude návštěvníkovi zakázán přístup do areálu,
II. zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány,
III. vymáhána náhrada způsobené škody.

Vjezd vozidel
1. Do areálu je zakázáno vjíždět všem vozidlům kromě vozidel zaměstnanců, kteří mají
„Klíč“- vjezdovou kartu a obsluhy (dodavatelů).
2. Vozidlům smluvních dodavatelů a nájemců je umožněn vjezd do areálu na nezbytnou dobu.
3. „Klíč“- vjezdová karta bude přidělen na základě vyplnění „Žádosti o přidělení vjezdové karty“
a následně podpisu „Smlouvy o poskytnutí „Klíče“ - vjezdové karty“.
4. Žádost o vydání „Klíče“- vjezdové karty obdrží žadatel v kanceláři DDM, vyplní ji a odevzdá
zpět. V případě schválení žádosti bude žadatel vyzván k podepsání smlouvy. Na základě
podepsané smlouvy mu bude přidělen „Klíč“ – vjezdová karta.
5. Řidiči vozidel jsou povinni pohybovat se s vozidly v objektu jen po vyhrazených komunikacích.
6. Řidiči vozidel jsou povinni dodržovat v objektu nejvyšší stanovenou rychlost 10km/h.
7. Řidiči se chovají ukázněně a ohleduplně, musí přizpůsobit své chování stavu a povaze
komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které je možné předvídat.
8. Řidič v případech, kdy to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, zajistí bezpečné
couvání a otáčení pomocí způsobilé osoby
Parkování vozidel
1. Parkování soukromých vozidel v objektu je umožněno na základě povolení schváleného
správcem areálu.
2. K parkování vozidel jsou určeny zpevněné plochy.
3. Řidiči nesmí parkovat vozidla před: zařízením požární ochrany, před vjezdy a vchody do budov,
před nouzovými východy, před el. rozvodnami, hlavními uzávěry médií, hlavními vypínači
elektřiny a před elektrickými rozvaděči.
4. Řidiči nesmí vjíždět na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.
5. Parkoviště nemá charakter hlídaného prostranství, vozidla nejsou střežena ostrahou ani
monitorována technickými prostředky.
6. Z uvedeného důvodu správce areálu (DDM) neodpovídá za případné škody způsobené
zcizením vozidla nebo jeho části, zcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle.
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