PROVOZNÍ ŘÁD
Městský dům kultury Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice
IČO: 00 367 869, e-mail: meks@meks-st.cz, Tel.: 383 311 530

I.
Úvodní ustanovení
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KD a slouží k zajištění pořádku,
bezpečnosti a ochraně zdraví uživatelů, majetku Kulturního domu Strakonice (dále jen KD)
a zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v KD
uskutečňovat, proto jej musí návštěvníci v době provozu bezpodmínečně dodržovat.
Návštěvník KD svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v prostorách KD potvrzuje, že
je informován o podmínkách a obsahu tohoto provozního řádu.
Provozní řád dále stanoví práva a povinnosti nájemníků, přičemž podrobně jsou tyto
vztahy zakotveny v nájemních smlouvách.
MěKS Strakonice jako provozovatel KD vychází z předpokladu, že všichni uživatelé prostor
KD budou respektovat veškeré pokyny uvedené v tomto Provozním řádu a z nich
vyplývající povinnosti. Ve vlastním zájmu projeví co největší ohleduplnost k zařízení a
vybavení celého objektu.
Užívání prostor KD je na vlastní nebezpečí. MěKS Strakonice nepřebírá odpovědnost za
úrazy způsobené v prostorách KD a neodpovídá za škody na odložených věcech osob v
šatnách a dalších prostorách KD
Je zakázáno vodění zvířat do budovy, jízda na kolečkových bruslích a vnášení jízdních kol.
Ve všech prostorách KD platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret a používání
otevřeného ohně.
Při užívání prostor KD platí veškeré zákonné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, hygienických nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní
předpisy
II.
Stanovení provozní doby
Provozní doba domu kultury je stanovena v pondělí až pátek od 07:00 do 15:00. Dále pak
je KD je otevřen podle akcí, programu. Provozovatel si vyhrazuje právo na její změnu či
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omezení. Případné výjimky povoluje ředitel domu kultury. Ostrahu objektu v době akcí
zajišťuje služba na vrátnici. Jinak je objekt domu kultury uzamčen.
Klíče k objektu má k dispozici vrátný a správce budovy, příp. osoby jmenovitě k tomu
zmocněné ředitelem MěKS Strakonice.
III.
Zajištění nerušeného průběhu kulturních a společenských akcí
Dům kultury slouží především ke konání kulturní a společenských akcí, proto všechny
ostatní činnosti, které v domě kultury mohou probíhat, je nutno zajistit tak, aby
nepůsobily rušivě. Toto platí zejména pro provoz restaurace ČEZETA v přízemí objektu. Její
provozovatel je povinen toto respektovat a zajistit.
Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny uvaděček, pořadatelské služby, případně
požární asistenční hlídky. Zároveň jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by
mohlo ohrozit, poškodit, omezovat nebo rušit ostatní návštěvníky KD. Provozovatel KD si
vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví pravidlům
tohoto Provozního řádu.
Je zakázáno vstupovat nevhodně oblečen vzhledem k druhu a charakteru pořádaných akcí.
Za pořádek při kulturních akcích zodpovídá pořadatelská služba.
Nájemce, návštěvník všech kulturních akcí v domě kultury respektuje zákaz vnášení
potravin a nápojů.
Nájemce, návštěvník všech kulturních akcí v domě kultury respektuje zákaz vnášení a
používání zábavné pyrotechniky a konfet.
IV.
Užívání společných prostor
Společné části objektu se užívají jen k účelům odpovídajících jejich povaze a určení.
Umisťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu, není ve společných
prostorách dovoleno. Nájemci jsou povinni umožnit přístup k měřidlům energií a
podobným důležitým zařízením. Dále jsou povinni zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány
nebezpečné látky a dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy. Jejich
povinností je také zajistit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a
hlodavců.
V.
Vyvěšování předmětů
Nájemníci, návštěvníci nejsou oprávněni bez souhlasu vedení domu kultury vyvěšovat
v domě kultury uvnitř, ani na vnějším plášti budovy, jakékoliv ozdoby, reklamy, upoutávky,
předměty a propagační materiály. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako
způsobení škody.
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VI.
Užívání parkoviště před domem kultury
Každý nájemník je oprávněn užívat parkoviště. Parkovat je zakázáno před hlavním
vchodem do DK a všude tam, kde by tím bylo bráněno plynulému provozu. Není dovoleno
parkování těžkých nákladních vozidel pro nebezpečí poškození parkovací plochy.
Ve Strakonicích 01.09.2020
František Christelbauer
ředitel
MěKS Strakonice
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