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UJEDNÁNÍ O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
uzavřené mezi těmito stranami:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
zastoupená starostou městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Markem Viskotem,
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Palackého nám. 11
621 00 Brno

dále jen „Městská část“

a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
K podpisu ujednání pověřen na základě usnesení přijatého Radou města Brna na schůzi
č. R8/___ konané dne ________:
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho Odboru dopravy Magistrátu města Brna

dále jen „Město Brno“

a

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace
se sídlem Horácké náměstí 13a, 621 00 Brno
IČO: 49465481, DIČ: CZ49465481
zastoupena ředitelkou

dále jen „Škola“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Městské části byl Městem Brnem svěřen majetek, a to mimo jiné i pozemek p. č. 4862/2 v k. ú.
Řečkovice, a to společně s dětským dopravním hřištěm, které se na tomto pozemku nachází.
Tento pozemek společně s uvedeným dětským dopravním hřištěm je dále v tomto ujednání
označován jako „Hřiště“.

1.2. Městská část přenechala Hřiště na základě smlouvy o výpůjčce Škole do užívání, a to s tím, že
Škola je povinna umožnit na Hřišti případné provádění organizované praktické dopravní výchovy
ze strany Města Brna.
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1.3. Město Brno má záměr využít Hřiště k provádění organizované praktické dopravní výchovy, a to 
prostřednictvím smluvního poskytovatele těchto služeb, za současného využití některých prostor 
Školy (zejména toalety, uzamykatelný prostor a přístup k nim). 
 
 

1.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti mají strany zájem mezi sebou navzájem blíže upravit 
vzájemná práva a povinnosti vztahující se k tomuto užívání Hřiště a za tímto účelem strany 
uzavírají toto ujednání. 
 
 

2. Podmínky užití Hřiště 
 

2.1. Město Brno je oprávněno využít Hřiště k výše uvedenému záměru za těchto podmínek: 
 Praktická dopravní výchova bude na Hřišti probíhat v měsících duben–červen a září–

říjen, v pracovních dnech, a to v ranních a dopoledních hodinách. O předpokládaném 
skutečném využití Hřiště bude Město Brno Školu pravidelně a s dostatečným předstihem, 
nejméně 5 dnů předem, informovat.  

 

 Město Brno je povinno zajistit, aby průběh praktické dopravní výchovy a s tím spojené 
aktivity (zejm. přístup poskytovatelů této služby a žáků účastnících se praktické dopravní 
výchovy na Hřiště, jakož i příprava a úklid pomůcek pro praktickou dopravní výchovu) 
nenarušovaly výuku ve Škole. 
 

 Město Brno je povinno zajistit, aby v průběhu užívání Hřiště nedocházelo ke vzniku újmy 
na majetku a zdraví. 
 

 Město Brno je dále povinno umožnit žákům Školy nerušený pobyt na Hřišti o velké 
přestávce (po druhé vyučovací hodině, o délce 20 minut). 
 

 Město Brno je povinno zajistit, aby Hřiště bylo každý den po skončení praktické dopravní 
výchovy uvedeno do stavu před jejím zahájením a aby byly při užívání Hřiště 
respektovány veškeré případné odůvodněné pokyny Školy týkající se zejména přístupu 
na Hřiště, umožnění využití Hřiště žáky Školy o velké přestávce apod. 

 
2.2. V případě, že bude ve výše uvedené době v odůvodněných případech potřebovat využít Hřiště 

Škola (jinak než pro přítomnost dětí o velkých přestávkách), může v této době Hřiště využít, musí 
však tuto skutečnost sdělit Městu Brnu s dostatečným předstihem, nejméně 5 dnů předem. 

 
2.3. Město Brno je oprávněno využít Hřiště k praktické dopravní výchově či k akcím s dopravní 

výchovou tematicky spojeným i v jiné než výše uvedené době, vždy však po předchozím souhlasu 
Školy. Škola nebude bezdůvodně souhlas s těmito akcemi odpírat, je však oprávněna hájit své 
oprávněné zájmy. 
 

2.4. Škola zajistí, aby v průběhu praktické dopravní výchovy nevstupovaly na Hřiště osoby, které se 
této výchovy nezúčastňují. 

 
 

3. Podmínky užití prostor Školy 
 

3.1. Při užívání Hřiště jsou poskytovatelé služeb praktické dopravní výchovy, žáci účastnící se 
praktické dopravní výchovy a jejich doprovod oprávněni užívat rovněž prostory školy, a to toalety 
určené Školou a přístup k nim a přístup ke Hřišti brankou přímo na Hřiště.  
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3.2. Dále je Město Brno oprávněno celoročně užívat uzamykatelný prostor Školy, a to za účelem 

uskladnění pomůcek pro praktickou dopravní výchovu (zejm. kola, koloběžky, helmy).  
 
3.3. Město Brno je povinno zajistit, aby byly při užívání prostor Školy respektovány veškeré případné 

odůvodněné pokyny Školy týkající se zejména pohybu v prostorách Školy, časových možnostech 
vstupu do prostor Školy apod. Nebude-li Školou výslovně povoleno jinak, nelze do prostor Školy 
vstupovat mimo denní dobu od 7:30 do 17:00.  
 

3.4. Klíče od uzamykatelného prostoru, od vstupu do budovy Školy z prostor Hřiště a rovněž od vstupu 
na Hřiště z veřejného prostranství byly předány přímo subjektu, který provádí dopravní výchovu 
pro Město Brno, před uzavřením tohoto ujednání. Město Brno je povinno při skončení praktické 
dopravní výchovy uzamknout tyto vstupy, nebude-li Školou sděleno jinak. 
 
 

4. Údržba Hřiště 
 

4.1. Město Brno je povinno zajistit případné stavební opravy plochy dětského dopravního hřiště, jakož 
i případné opravy veškerého dopravního značení a semaforů, aby dětské dopravní hřiště bylo 
způsobilé plnit svůj účel. Termín provedení těchto prací bude vždy předem odsouhlasen se 
Školou, která poskytne potřebnou součinnost (zejména zpřístupnění Hřiště). V případě potřeby 
stavební údržby většího rozsahu bude Město Brno o záměru jejího provedení informovat 
Městskou část a Školu v dostatečném předstihu. 
 

4.2. Údržbu zejména zatravněných ploch, keřových a stromových porostů na pozemku p. č. 4862/2 
v k. ú. Řečkovice (zejm. sečení trávy, péče o keře a stromy) Město Brno nezajišťuje. 
 

4.3. Pod pozemkem p. č. 4862/2 v k. ú. Řečkovice je vedena teplovodní síť ve vlastnictví společnosti 
Teplárny Brno, a.s. V případě plánované opravy či rekonstrukce teplovodu je Škola povinna 
oznámit termín akce Městu Brnu i Městské části nejméně jeden měsíc předem. V případě 
havarijní opravy je Škola povinna oznámit provedení opravy Městu Brnu i Městské části ihned po 
jejím zjištění. Po dobu nutných oprav nebude Hřiště pro organizovanou praktickou dopravní 
výchovu užíváno.  

 
 

5. Odměna za administrativní služby spojené s umožněním praktické dopravní výchovy  
 

5.1. Za veškeré administrativní služby Školy spojené s umožněním praktické dopravní výchovy a 
případných dalších akcí tematicky spojených s dopravní výchovou přísluší Škole odměna, kterou 
uhradí Město Brno.  
 

5.2. Výše odměny byla stanovena na základě ujednání stran jako paušální, a to ve výši 9.000,- Kč 
ročně. Škola není plátcem DPH. 
 

5.3. Město Brno se zavazuje uhradit Škole tuto odměnu každoročně na základě faktury vystavené 
Školou a splatné dne 31. 3. pro každý rok. Škola se zavazuje tuto fakturu doručit Městu Brnu 
nejméně 14 dnů před dnem její splatnosti. V opačném případě se splatnost faktury automaticky 
posouvá o dobu prodlení Školy s jejím doručením Městu Brnu. 
 
 
 
 
 



Stránka 4 z 5 
 

6. Případné další využití Hřiště jiným subjektem 
 

6.1. V případě, že bude mít jiný subjekt zájem na využití Hřiště za účelem provádění dopravní výchovy 
či obdobných služeb/akcí (například Ministerstvo dopravy ČR, Centrum služeb pro silniční 
dopravu, Jihomoravský kraj či jejich dodavatelé), je Škola oprávněna umožnit využití Hřiště tímto 
jiným subjektem za uvedeným účelem, v případě odůvodněné potřeby tohoto jiného subjektu i 
v části doby rezervované tímto ujednáním pro užití Hřiště Městem Brnem (bod 2.1., první 
odrážka), například v pátečních dopoledních hodinách.  
 

6.2. V takovém případě je však Škola povinna zprostředkovat jednání mezi Městem Brnem a tímto 
jiným subjektem, jehož účelem bude dohoda o nastavení plánování skutečného využití Hřiště.  
 

6.3. Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčeny případné jiné povinnosti či omezení Školy při 
disponování s Hřištěm uvedené ve smlouvě o výpůjčce, na základě které je Hřiště přenecháno 
Škole do užívání, či v příslušných právních předpisech. 

 
 

7. Závěrečná ustavení 
 

7.1. Toto ujednání se uzavírá na dobu trvání výpůjčky Hřiště Škole ze strany Městské části. 
 
7.2. V případě, že v souvislosti s užíváním Hřiště či prostor Školy nastane nestandardní či tímto 

ujednáním nepředpokládaná situace, zavazují se strany o jejím řešení společně jednat. Stejně 
tak se strany zavazují jednat v případě, že jedna nebo více stran bude odůvodněně vyžadovat 
úpravu tohoto ujednání. 
 

7.3. Toto ujednání je uzavřeno podpisem poslední strany a účinnosti nabývá dne 1. 1. 2022. 
 

7.4. Toto ujednání bude uveřejněno v registru smluv. Strany se dohodly, že toto ujednání zašle správci 
registru smluv k uveřejnění Město Brno s tím, že strany výslovně prohlašují, že údaje uvedené 
v tomto ujednání nejsou obchodním tajemstvím žádné ze stran a že žádné skutečnosti nebrání 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 
 

7.5. Toto ujednání je sepsáno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Městská část a Škola obdrží po 
jednom vyhotovení a Město Brno obdrží dvě vyhotovení. 
 

7.6. Uzavření tohoto ujednání schválila Rada městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na __. 
schůzi konané dne ______ 2021 a Rada města Brna na schůzi č. R8/___ konané dne _____ 
2021. 

 
 
Za Městskou část 
 
V Brně dne _________ 
 
 
 
 

__________________ 
Mgr. Bc. Marek Viskot 

starosta 
 
 

Za Město Brno 
 
V Brně dne_________ 
 
 
 
 

__________________ 
Ing. Bc. Pavel Pospíšek 

pověřen zastupováním v plném rozsahu 
dočasně neobsazené funkce 
vedoucí/ho odboru dopravy 
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Za Školu

V Brně dne_________

ředitelka


