PROVOZNÍ ŘÁD POLYFUNKČNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA A KNIHOVNY NADĚJKOV

1. Úvodní ustanovení
Provozní řád je vytvořen za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků a všech zúčastněných,
ochrany majetku města a vybavení Polyfunkčního komunitního centra a knihovny Nadějkov (PKC).
Nastavení a zajištění podmínek užívání umožní naplnění společenských cílů této budovy.
Vlastník nemovitosti a provozovatel: Obec Nadějkov, nám. Prokopa Chocholouška 6, 398 52
Nadějkov, IČ: 00249891
Název a adresa: Polyfunkční komunitní centrum a knihovna Nadějkov, nám. Prokopa Chocholouška 5,
398 52 Nadějkov
Kontaktní osoby:
PKC: Štěpánka Čapková, tel.: +420 734 845 251, email: urad@nadejkov.cz
Knihovna: Petra Macháčková, email: knihovna@nadejkov.cz

Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota, neděle, svátek

09.00 – 16.00

09.00 – 16.00
12.00 – 18.00
zavřeno

Veškeré sjednané akce mohou probíhat i mimo běžnou provozní dobu.
Ohledně plánování akcí je možné telefonicky nebo emailem kontaktovat pracovníky nebo se přímo
informovat na OÚ Nadějkov v otevírací době OÚ.
Budova PKC je bezbariérová.
V celé budově KC je k dispozici wifi – zdarma pouze pro návštěvníky PKC.

2. Základní informace o využívání PKC
Prostory komunitního centra jsou zřízeny jako neziskové a nekomerční zařízení za účelem zejména
pořádání kulturních a společenských akcí, přednášek, zájmových kroužků, školení, zasedání ZO,
setkávání v rámci spolkové činnosti a jiného formálního a neformálního setkávání komunity.
Zájmové skupiny si zvolí zodpovědnou osobu/y, která/é bude/ou za skupinu vystupovat, jednat.
Seznam zodpovědných osob bude uložen v kanceláři OÚ Nadějkov.

Klíče od PKC budou předávány pouze zvoleným zodpovědným osobám, které provozovateli ručí za
jejich vrácení bez zbytečného prodlení nejpozději do následujícího pracovního dne nebo dle
smluveného harmonogramu.

3. Podmínky užívání PKC












Všichni uživatelé PKC se mezi sebou navzájem respektují a dodržují pravidla slušného
chování.
Všichni uživatelé PKC se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného.
Děti vstupují do PKC výhradně za doprovodu odpovědné dospělé osoby, která ručí za jejich
bezpečnost po celou dobu návštěvy ve všech prostorách centra.
Návštěvníkům PKC se nedoporučuje brát si s sebou do PKC cenné věci nebo větší obnos
peněz. PKC nezodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Vzniklá škoda nebude
poškozeným návštěvníkům nahrazena.
Informace o pořádaných programech jsou k dispozici na nástěnkách, webových stránkách
obce Nadějkov a FB Nadějkov.
K dispozici jsou toalety umístěné na každém podlaží – použité dětské papírové pleny se
odkládají do odpadkových košů.
K dispozici je návštěvníkům základní vybavení kuchyňky. V případě potřeby většího množství
vybavení nahlásí zodpovědná osoba tuto skutečnost pracovníkovi PKC, který mu požadované
množství předá.
Vstup do PKC se zvířaty není povolen, s výjimkou asistenčního psa.
Lékárnička je umístěna v kuchyňce. Hasicí přístroje jsou rozmístěny po celé budově PKC.
Všichni uživatelé PKC jsou povinni dodržovat pořádek v prostoru budovy i v jejím okolí.
Zakazuje se vstup ve výrazně znečištěné obuvi.
Všichni uživatelé PKC jsou povinni jednat tak, aby svým jednáním nepoškodili zařízení a
vybavení PKC. Bez povolení není dovoleno vynášení vybavení z PKC. V případě jakéhokoli
poškození nahlásí vzniklou škodu uživatel/zodpovědná osoba pracovníkům PKC. Pokud
návštěvník PKC způsobí, byť i z nedbalosti újmu na jmění (škodu), má povinnost ji nahradit.
Náhrada majetkové i nemajetkové újmy je upravena § 2894 a následujícími občanského
zákoníku a v případě vzniku újmy na jmění se budou strany řídit těmito ustanoveními. V
případě poškození budovy PKC nebo jejího vybavení je uživatel/zodpovědná osoba povinen
takovou událost hlásit neprodleně pracovníkům PKC.

V celém prostoru PKC je zakázáno:
 manipulace s otevřeným ohněm
 neoprávněně manipulovat s rozvody a skříněmi elektrických zařízení
 vnášení zbraní a nebezpečných předmětů
 kouření cigaret (i elektronických)
 jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách a vnášení jízdních kol. U budovy PKC jsou
umístěny stojany na kola, kde je umožněno parkování kol. Jinde to není přípustné.
 vyvěšování, lepení ani jiné umisťování plakátů. Uvedené je možné pouze se svolením
pracovníka PKC. Výzdobu je možné umístit pouze na místech k tomu určených a
technicky k tomuto účelu přizpůsobených. Na rozsahu a podobě výzdoby je nezbytné se
domluvit předem s pracovníky PKC. Je zakázáno umísťování předmětů do zdí, dveří, oken
a jiných ploch bez souhlasu pracovníků PKC.
 přemisťování vybavení PKC bez souhlasu pracovníků PKC, a to včetně venkovního
prostoru PKC.



veškeré energie (voda, elektřina, atd.) je možno používat pouze na aktivity PKC.

Každý uživatel je povinen uvést užívaný prostor do původního stavu. Neučiní-li tak bude mu účtován
poplatek za úklid v částce 300Kč/hod. (v případě skupiny pak určené zodpovědné osobě).
Uživatelé PKC berou na vědomí, že budova PKC je napojena na elektronický požární systém (EPS) a s
tím souvisí, v případě spuštění kouřových čidel, výjezd vozidel hasičského záchranného sboru. Všichni
uživatelé PKC mají povinnost uhradit náklady spojené s výjezdem hasičského záchranného sboru z
důvodu planého poplachu, který způsobili nedbalostním či úmyslným jednáním.

4. Mimořádné události
V PKC mohou nastat mimořádné události, jež mohou ohrozit bezpečnost, zdraví a život člověka nebo
poškodit jeho majetek. A to zejména požár, únik vody, atd. Evakuace objektu je stanovena
„Evakuačním plánem“. Ten je součástí dokumentace požární ochrany a je vyvěšen na klíčových
místech v budově. Při evakuaci se postupuje podle instrukcí uvedených v evakuačním plánu. Únikové
východy z budovy jsou označeny světelnými ukazateli nad dveřmi. V případě požáru jsou návštěvníci
povinni postupovat dle Požárních poplachových směrnic. V případě vyhlášení požáru se řiďte dle
instrukcí v rozhlase, který vás vyzývá k opuštění budovy. Poruchy nebo závady (topení,
elektroinstalace, atd.) neprodleně hlaste na tel. číslo 604 231 892
Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém………112
Rychlá záchranná služba………………..155
Hasiči……………………………………….…...150
Policie……………………………………..…….158

5. Porušení provozního řádu
V případě, že uživatel poruší tento provozní řád, může být pracovníkem PKC vykázán. Tato situace
může také nastat v případě, že:
 se návštěvník bude chovat agresivně nebo bude fyzicky, verbálně nebo psychicky ohrožovat
okolní osoby či ničit majetek a vybavení P
 KC
 bude návštěvník pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 nebude dodržovat pravidla slušného chování a základních hygienických návyků
 pokud uživatel neuposlechne výzvy pracovníků PKC k opuštění prostoru, bude přivolána
Policie ČR.

6. Závěrečná ustanovení
Všichni uživatelé jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dodržovat provozní řád. Neznalost
provozního řádu neomlouvá uživatele PKC. Dodržování všech ustanovení tohoto řádu je závazné
nejen pro provozovatele, uživatele, ale i pro návštěvníky.
PKC nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto provozního
řádu. S aktualizací provozního řádu bude každý uživatel seznámen. Provozní řád je umístěn na
nástěnce u vchodu do budovy PKC a na webu obce Nadějkov. Provozovatel si vyhrazuje právo

kdykoliv provozní řád změnit, podle aktuálních potřeb PKC. Každou jeho změnu schvaluje Rada obce
Nadějkov.
Provozní řád byl projednán a schválen Radou obce Nadějkov dne 20.1.2022 usnesením č. 17/2022.

Ing. Arnošt Novák
starosta obce Nadějkov

