PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA MĚSTA STAŇKOV
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento provozní řád upravuje zásady provozu Komunitního centra města Staňkov (dále jen „KC“).
Název: Komunitní centrum STARÁ RADNICE STAŇKOV
Provozovatel: Město Staňkov
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1, Staňkov 345 61
Web: www.mestostankov.cz
e-mail: podatelna@mestostankov.cz
Budova KC je bezbariérová.
V celé budově KC je k dispozici wifi – zdarma pouze pro návštěvníky KC.
Provozní doba dle provozní doby knihovny:
Pondělí 09:00-12:00 12:30-17:00
Úterý
zavřeno
Středa
12:30-17:00
Čtvrtek 09:00-12:00 12:30-16:00
Pátek
09:00-12:00 12:30-15:00
-dále dle individuálních potřeb či zájmů cílových skupin.
1.1. Objekt, který je přístupný všem členům komunity bez ohledu na jejich zdravotní stav, věk,
etnickou příslušnost, příjem či jiný sociální status. Je veřejným víceúčelovým zařízením
poskytujícím prostor pro realizaci širokého spektra vzdělávacích, sociálních a volnočasových
aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. KC je zaměřeno na více
cílových skupin, zejména pak na osoby se zdravotním postižením a jinak sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené skupiny.
1.2. Sjednané individuální konzultace a další naplánované akce mohou probíhat i mimo provozní
dobu knihovny. Rezervace jsou možné nejpozději 48 hodin před akcí dle provozní doby MěÚ
Staňkov.
1.3. Lékárnička je umístěna v přízemí v kuchyňce.
Článek 2
Základní informace Komunitního centra
2.1. Všichni uživatelé KC se mezi sebou navzájem respektují a dodržují pravidla slušného chování.
2.2. Všichni uživatelé KC se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného.
2.3. Děti vstupují do KC výhradně za doprovodu odpovědné dospělé osoby, která ručí za jejich
bezpečnost po celou dobu návštěvy ve všech prostorách centra.
2.4. Informace o pořádaných programech jsou k dispozici na nástěnkách, webových stránkách
města Staňkov.
2.5. K dispozici jsou toalety umístěné na každém podlaží.

Článek 3
Řízení aktivit
3.1. Náplň provozu komunitního centra je předmětem veřejného projednání na společné schůzi
zástupců cílových skupin a dílčích komunit, a to minimálně jednou ročně, pokud zástupci
komunity nevyjádří potřebu častějšího či mimořádného projednání.
3.2. Každoroční projednání náplně činnosti komunitního centra bude vždy oznámeno v rámci
distribučních cest nabídky služeb komunitního centra:
• Internetové stránky města Staňkova
• Internetové stránky Městské knihovny Staňkov
• Zpravodaj města
• Městský rozhlas
• Přímé sdělení pracovníků Sociálních služeb města Staňkova
3.3. Služby komunitního centra jsou všem poskytovány bezplatně.
3.4. V případě zájmu o využití prostor v rámci jednorázových akcí jiných subjektů je zájemce
povinen poslat písemnou žádost.
3.5. V rámci jednorázových akcí jiných subjektů je tento povinen uhradit s tím spojené provozní
náklady dle ceníku umístěnému na webu města Staňkov.
3.6. Komunitní centrum lze v rámci jednorázových akcí využít pouze pro vzdělávací, společenské,
kulturní a jiné akce nekomerčního charakteru, které jsou zaměřeny na cílové skupiny projektu
případně na komunitu jako celek.
3.7. V rámci aktivit komunitního centra nebudou uzavírány dlouhodobé smlouvy o jeho užívání.
Článek 4
Podmínky užívání
4.1. Všichni uživatelé KC jsou povinni udržovat pořádek v prostorech KC i jeho okolí.
4.2. Z KC není dovoleno vynášet vybavení ani jiné zařízení.
4.3. Všichni uživatelé KC mají povinnost jednat tak, aby svým chováním nepoškozovali majetek v
KC. Pokud dojde k poškození majetku z důvodu nedbalosti či záměrného poškození, odpovídají
všichni uživatelé KC za způsobenou škodu a jsou povinni ji uhradit v plné výši. Případné
poškození věci, či provozní závada se nahlásí provozovateli KC.
4.4. V celém areálu KC je přísně zakázáno vstupovat do prostor se zvířaty, zákaz se netýká
vodících psů a zvířat užívaných v rámci terapií.
4.5. Ve všech prostorách, které jsou součástí KC, je zakázáno kouření, pití alkoholu a užívání
jiných omamných látek ani jejich uchovávání.
4.6. V prostoru celé budovy je zákaz manipulace s otevřeným ohněm včetně nejbližšího okolí.
4.7. Do prostor KC je zákaz vnášení zbraní a nebezpečných předmětů.
4.8. Jakékoliv energie (plyn, voda, elektřina) je možno využívat pouze na aktivity související s
chodem KC.
4.9. Není povoleno vylepovat a jinak upevňovat na zdi, dveře, sklo, okno atd. jakékoliv předměty
v prostorech KC bez souhlasu města Staňkov.
4.10. Každý uživatel je povinen dát zapůjčený prostor do původního stavu.

Článek 5
Vyřizování podnětů a stížností
5.1. Každý návštěvník má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost k provozu KC písemně
na město Staňkov nebo elektronicky na e-mail uvedený v článku 1.
5.2. Veškeré závady týkající se budovy KC se hlásí provozovateli.
Článek 6
Mimořádné události
6.1. V KC mohou nastat mimořádné události, které mohou ohrozit zdraví či život osob
nebo poškodit majetek. Jsou to zejména – požár, únik plynu, únik vody.
6.2. Únikové cesty jsou označeny, hlavní uzávěr plynu a hlavní jistič elektrické energie
jsou umístěny v označených skříňkách na fasádě budovy.
6.3. Hlavní uzávěr vody se nalézá ve sklepě.
6.4. Plynový kotel se nachází v 1. PP budovy.
6.5. Důležitá telefonní čísla:





integrovaný záchranný systém 112
rychlá záchranná služba 155
hasiči 150
policie 158

Článek 7
Porušování provozního řádu
7.1. Všichni uživatelé KC, kteří porušují tento provozní řád, mohou být v daný den z Centra
vykázáni, případně jim může být zamezen vstup do KC.
7.2. Tato situace může nastat v případě, že:
 návštěvník se projevuje agresivně vůči ostatním návštěvníkům a pracovníkům KC (verbálně
nebo fyzicky je napadá)
 návštěvník je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 návštěvník uráží, ponižuje ostatní návštěvníky a pracovníky KC
 návštěvník nedodržuje hygienické normy a případně tímto obtěžuje ostatní návštěvníky
7.3. V případě, že návštěvník KC poruší pravidla stanovená v tomto řádu, bude upozorněn na
nevhodné chování a vyzván, aby svého jednání zanechal, případně aby opustil prostory KC.
7.4. Pokud návštěvník KC neuposlechne výzvy, bude podáno oznámení Městské policii, která
návštěvníka vykáže.
7.5. O celé situaci musí být vždy informován provozovatel KC.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1. Všichni uživatelé jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit.
8.2. Neznalost provozního řádu neomlouvá návštěvníkovo chování a jednání.

8.3. S aktualizací tohoto provozního řádu je každý návštěvník seznámen při jednotlivých
aktivitách, kterých se účastní. Aktuální provozní řád je k dispozici na webových stránkách města.
8.4. Vlastník objektu si vyhrazuje právo tento provozní řád KC kdykoliv změnit, případně upravit
podmínky provozního řádu dle aktuálních potřeb KC při dodržení podmínek dle článku 3 tohoto
provozního řádu.
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