
PROVOZNÍ ŘÁD 
KULTURNÍHO DOMU VELKÁ NAD VELIČKOU 

I. Základní ustanovení 
Provozní řád Kulturního domu Velká nad Veličkou stanovuje pravidla pro provoz nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a 
ochrany tohoto kulturního zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny pracovníky a uživatele objektu. Přímým 
dozorem nad dodržováním provozního řádu je provozovatelem určená osoba. 

 
II. Využití objektu 
 
Jednotlivé prostory objektu jsou využívány dle svého zaměření. Pronajímané prostory mohou být nájemcem využity pouze 
pro činnost uvedenou ve smlouvě. Provozní doba celé budovy může být dále upravena individuálně a přizpůsobována 
podle požadavků a využitelnosti objektu. 

III. Povinnosti uživatelů 
 
Uživatelé jsou povinni: 

● seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej 

● střežit a ochraňovat majetek 

● dodržovat pořádek a kázeň 

● dodržovat požární poplachové směrnice a požární řády 

● správně zacházet a používat zařízení, jímž je kulturní dům vybaven 

● správci objektu oznámit vzniklé závady a poškození 

Uživatelé jsou hmotně odpovědni za škody způsobené během užívání prostor (škody na majetku a případně jejich ztráty). 

IV. Zakázané činnosti 
 
V budově KD je zakázáno: 

● kouření cigaret, elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm 

● vstupovat do objektu se zbraní 

●  jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách a vnášení jízdních kol 

● chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku 

● vstupovat nevhodně oblečen vzhledem k druhu a charakteru pořádaných akcí a činností jednotlivých oddělení KD 

● umisťovat bez povolení KD ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách KD 

● jakkoliv znečišťovat prostory KD, včetně prostor bezprostředně sousedících s KD 

● poškozovat vnitřní vybavení KD 

● bezdůvodně se zdržovat v prostorách objektu 

Pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Policii ČR o součinnost v případě návštěvníků KD odmítajících se 
podřídit tomuto Provoznímu řádu a pokynům osob plnících svou práci v KD. 

V. Evakuace objektu a vznik požáru 
Evakuace objektu je stanovena „Evakuačním plánem", který je součástí dokumentace požární ochrany a který je vyvěšen v 
objektu. Při evakuaci objektu se postupuje dle tohoto plánu. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny únikové 
východy. Za evakuaci návštěvníků jsou odpovědni členové požárních hlídek a pořadatelé. 
Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni postupovat dle Požárních poplachových směrnic. 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Kulturní dům Velká nad Veličkou nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto 
provozního řádu. 
 
2. Tento provozní řád je platný od 1. 1. 2018. 

                                                                                                                                                                     Soňa Pachlová vedoucí KD 



 


