
PROVOZNÍ ŘÁD 

Komunitního centra Kardašovská 626/5, 19800 Praha 14 – Hloubětín 

 I. 

Základní ustanovení 

1.    Víceúčelová budova, dále jen Budova určená pro přednášky, besedy, divadla, kurzy, kondiční 
cvičení, rukodělné činnosti, konání společenských her, zpívání pro radost, je ve vlastnictví 
městské části Praha 14. Správcem a provozovatelem budovy je Úřad městské části Praha 14. 

2.    Provozní řád je vydán za účelem stanovení pravidel využívání objektu a určení pravidel chování 
uživatelů, návštěvníků a pracovníků objektu. 

 

II. 

Využití objektu 

1.    Objekt slouží pro zájmové činnosti uvedené v Základním ustanovení I., bod 1., pro obyvatele 
městské části Praha 14. 

2.    Využití jednotlivých částí objektu koordinují koordinátorky aktivit centra na základě výše 
uvedených činností a návrhu návštěvníků objektu. 

III. 

Provozní pravidla 

1.    Za správu a údržbu budovy odpovídá Úřad městské části Praha 14. 

2.    Provozní doba budovy je celoroční. Pondělí - čtvrtek od 9:00 do 18:00 hodin, v pátek od 9:00 do 
15:00 hodin, a některé předem dohodnuté soboty pro kreativní dílny uvedené v měsíčním 
programu. 

3.    Ve všech prostorách budovy je bezpodmínečný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a 
užívání návykových látek všeho druhu. 

4.   Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat zákaz vnášení zbraní, nebezpečných chemických 
látek a přípravků, omamných psychotropních a ostatních látek schopných ovlivnit psychiku 
člověka a jeho poznávací schopnosti. 

5.    Koordinátorky centra do budovy nepustí osoby, které zjevně požili alkoholické nápoje nebo 
jakékoli omamné látky. 

6.    Uživatelé a návštěvníci jsou povinni se k zařízení, vybavení budovy chovat šetrně, nepoškozovat 
je a zbytečně neznečišťovat. Všem uživatelům a návštěvníkům je zakázáno odhazování odpadků 
mimo určená místa včetně žvýkaček a vnášení nápojů ve skleněných obalech do všech prostor 
budovy. Uživatelé a návštěvníci plně odpovídají za nimi způsobené škody a jsou povinni tyto 
škody bez zbytečného prodlení odstranit nebo uhradit. O odstranění závad či úhradě se 
dohodnout s koordinátorem centra nebo s provozovatelem. 



7.    Provádět tělovýchovnou a sportovní činnost lze pouze ve velkém sálu, další uvedené činnosti v 
prostorách k tomu určených a vybavených. Dětem do 6 let je vstup do budovy povolen pouze v 
doprovodu rodičů, učitelů nebo osoby starší 18 let (vedoucího zájmového kroužku staršího 18 let) 

8.    Všichni uživatelé a návštěvníci jsou povinni při užívání objektu dodržovat tento provozní řád, 
hygienické předpisy, předpisy BOZP a respektovat pokyny koordinátorky centra. Za poranění 
nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, ani za věci vnesené 
nebo odložené v prostorách budovy k tomu určených, nenese koordinátor centra nebo 
provozovatel žádnou odpovědnost. Za nedodržení těchto předpisů a pokynů zodpovídají 
uživatelé, návštěvníci nebo osoby starší 18 let, které doprovázejí do budovy děti. 

9.    Pro případné ošetření drobných poranění je pro uživatele a návštěvníky k dispozici lékárnička 
první pomoci přístupná po dohodě s koordinátorem. 

10.  Vstup do Velkého sálu je povolen v sálové obuvi, v přezůvkách nebo v návlecích na obuv. K 
odložení svršků, přezutí slouží prostory šatně se skříňkami. 

11.  Velký sál je určen pro tělovýchovu, cvičení, divadelní a jiné kulturní představení. 

12.  Ve velkém sálu jsou uživatele a návštěvníci povinní užívat sportovní náčiní, pomůcky a jiné 
zařízení šetrně a nepoškozovat je. 

13.  Další místnosti jsou určeny pro pořádání přednášek, kurzy, besedy a jiné zájmové činnosti. 

14.  Budova je bezbariérová pro přístup zdravotně postižených, invalidů a vozíčkářů. 

15.  Budova je chráněna elektronickým bezpečnostním zařízením a kamerovým systémem. 

16. Účastníci jsou povinni chodit na jednotlivé aktivity ve stanovenou hodinu. V případě, že se 
účastník opozdí, koordinátor centra je oprávněn jeho účast na tuto aktivitu odmítnout. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.   Tento provozní řád je závazný pro provozovatele, všechny uživatele a všechny ostatní 
návštěvníky budovy, a jeho porušení bude posuzováno jako přestupek. 

2.    V případě většího poškození, nevhodného chování návštěvníka, které je v rozporu s tímto 
provozním řádem nebo dobrými mravy, ho koordinátor centra, ve vážnějších případech 
provozovatel, může z aktivit nebo z programu centra vyloučit a uživatelům a návštěvníkům bude 
vstup do budovy omezen nebo zakázán. 

3.  Tento provozní řád platí ode dne jeho uveřejnění. 

 


