
PRovoZNÍ ŘÁo GRILovÁnÍ
pro objekty rorn"lÍ vysoxÉ Šxot.y EKoNoMtcxÉ v PRAZE

I.
Užívání a vyhrazený prostor

Všichni návštěvníci vŽívajíohniště ajeho okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost' Sprá1| Učelových Zďizení VSE v

Praze nezodpovidá zapošiození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Stejně tak

nezodpovíd.i zavěciodcizené v areálu ohniště. Vstup do areáluje výhradně na vlastní riziko a nebezpečí'
. oieň je moŽno rozdě|ávatpouze na vyhrazenémmístě, resp. v přenosném grilu, které jsou k tomu určeny a ve vyhrazeném

čase - 7.00 aŽ22.00 hod., v měsících duben aŽ zÁÍi.
. oheňjenutnoudrŽovatpouzt,vtakovémrozsahu, abynedocházelokohroŽeníokolníchprostor(porost,stavby,apod.)a

nebyly obtěžovány jiné osoby.
. oheň nesmí zůstat bez dozoru osoby starší l8 let.
r Na vyhrazeném místě, resp. na griluje moŽno spalovat pouze dřevo' dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí' bez pouŽití

jalcýctrkoliv podpůmých látek. Je možno pouŽít suché na zpr.rili.ežici klestí z veřejného prostranství, popřípadě lesních

io'"-ku' niiolidrevo získané kácenim či olamováním Živých stromů. Na ohni nesmí bý spalovány jiné látky' jejichŽ

zplodiny mají negativní vliv na kvalitu ovzduší (např. plasty, jiné odpady).
. oheň nesmí být rozděláván za nepřízrrivých povětrnostních podmínek.
. V pfipadě mimořádných nepffzrrivých okolností můŽe Správa Úeelových ZaÍizeníVŠE v Praze konání táborríku zakiuat (napÍ'

dlouhodobá sucha, kdyje zvýšené nebezpečí vzniku poŽáru)'
. Po skončení musí bý oheň uhašen (za\ití vodou nebo zasypání zeminou či pískem) tak, aby nedošlo k opětovnému vznícení.

Hasební prostředky v mnoŽství přiměřeném rozsahu pálení musí bý k dispozici již před rozděláním ohně.
. oheň smí rozdělávat pouze osoba starší l 8 let, osoba mladší pouze za přítomnosti z|eti|é soby, za osoby mladši 18 let

zodpovídaj í ziikonní ástupci.
. Je zakáuáno rozdělávat ohně na jiných místech.
. Je zakináno v areálu ohniště působit nadměrný hluk.
r Do odpadkového koše lze odkládat pouze vychladlý popel.
r V areálu ohništěje zakéuáno stanovat a nocovat.
Vyhrazeným prostorem se přesně rozumi prostor, kde jsou umístěné betonové podesty s grilem a v ieho těsné blízkosti. Ke

grilovacímu prostoru patří i zahradní sety tj. betonové stoly s lavicemi
Óstatní uŽívániotevřeného ohně se řídí zvláštními předpisy a ustanovenimi platnými pro VSE v Praze.

Nebezpečí požÁru hrozí hlavně při nedodržování pořádku, kouření mimo vy}uazený prostor, používání otevřeného ohně a

tepelných spotřebičů.
n.

Zák|adnípoYinnosti při grilování a manipulaci s otevřeným ohněm
. Respektovat provozrrí řád
l Udržovat čistotu a pořádek a nezpůsobovat nadměrný hluk
. Mimo vyhrazený prostor je rozdělávání otevřeného ohně přisně zakázáno'
. Uhďený popel- i grilování je nutné z grilu vysypat otevřením šoupěte ve spodní části grilu do připraveného vědra

zpo"into1'uného něbo smaltóvého plechú, kteý po úplném vychladnutí bude vysypán do popelnice opět z pozinkovaného

plechu
. Použití plastových nádobje pŤisné zakázáno
r Popel zejména Žhaý , je zakiuÁno vysypávat pod okrasné dřeviny a stromy.
. Dohlížet na bezpečnost dětí v areálu a u ohniště a mít u sebe plně funkční mobilní teleÍbn

Iv.
Oprávnění a povinnosti osob při zajišt'ování podmínek požární bezpečnosti

Kontro1u dodrŽovraní protipoŽámích opatření provádí pohotovostní služba SUZ, která zjištěné závady neprodleně nahlásí

vedoucímu příslušné koleje.
V případě vzniku poŽáru se musí postupovat podle poŽámích poplachoqých směrnic.

v.
Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob

osoby pohybující se v prostoru grilování si musí počínat tak, aby sqim chováním ajednáním nezavclali příčinu ke vzniku poŽáru

nebo výbuóhu, i'o.' pouin.'i dodrŽovat ustanovení tohoto provozního řádu a obecně platných požárních předpisů.

7'a do,drŽování zásad požfuníochrany ve vyhrazeném prostoru odpovídá osoba' která si prokazatelně zapůjčí

vybavení pro grilování

Provozní řád musí bý vyvěšen tak' aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskyhrjící se zde'
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