Městská část Praha 1

Příloha č.1

Provozní řád společenských středisek
Provozovatelem společenských středisek je Městská část Praha 1, jejíž zástupce je oprávněn uzavírat
smlouvy o krátkodobých pronájmech pro účelové využití těchto středisek.
Střediska jsou určena převážně pro konání schůzí, odborných přednášek, seminářů.
Ve všech pro sto rách střediska j e zakázáno kouřit.
Nájemce – uživatel střediska je povinen :
a) oznámit provozovateli druh činnosti, pro kterou bude středisko využíváno
b) seznámit se s kapacitou osob pro které je možné středisko využívat a dbát na to, aby maximální
počet osob nebyl při využívání střediska překračován
c) pokud budou jeho akce navštěvovat osoby se sníženou pohyblivostí, zajistit dohled nad jejich
bezpečným pohybem ve středisku a povolenou kapacitu osob snížit o 50%
d) zajistit dohled odpovědné osoby při akcích, kterých se účastní děti a mládež
e) určit odpovědnou osobu, která se seznámí s obsluhou technických zařízení nutných k provozu
střediska (např. obsluha vzduchotechniky, ovládání osvětlení apod.) a umístěním a použitím
základního bezpečnostního vybavení střediska - přenosné hasicí přístroje a lékárnička pro
poskytnutí první pomoci
f) udržovat v poskytnutých prostorách čistotu a pořádek, vstupovat do společenských prostor v čistých
oděvech a očištěné obuvi
g) nevstupovat do pronajatých prostor se zvířaty
h) neuzamykat či jinak zabezpečovat skříňky a prostory, které jsou společné všem uživatelům
střediska
i) počínat si v pronajatých prostorech tak, aby nezavdal svým jednáním příčinu ke vzniku požáru nebo
jiné živelné události, z tohoto důvodu je nájemci zakázáno :
 bez souhlasu provozovatele přinášet do střediska elektrické či jiné spotřebiče
 používat nebo ukládat ve středisku hořlavé kapaliny či jiné nebezpečné látky např. lahve na PB
 provádět ve středisku činnosti, u kterých hrozí zvýšené nebezpečí požáru
 přemisťovat zařízení střediska, provádět úpravy na interiéru, zejména pak zavěšovat na zdi
plakáty, zrcadla apod.
 poškozovat bezpečnostní značení
 zasahovat do instalačních sítí a technického vybavení střediska
 používat zařízení střediska (např. vařiče) v rozporu s návodem k obsluze a ponechávat
zejména tepelné spotřebiče nebo varné konvice v zapnutém stavu bez dozoru, při použití
ledniček tyto po ukončení akce vypnout a vymýt
 konzumovat v prostoru střediska alkoholické nápoje nebo užívat omamné látky
 zatarasovat přístupy k rozvaděčům elektroinstalace a uzávěrům plynu a vody
 zastavovat komunikační prostory a nouzové východy
 využívat středisko k jinému účelu, než bylo dohodnuto
j) seznámit osoby, které se s jeho vědomím ve středisku zdržují se způsobem přivolání pomoci
v případě mimořádné události (požár, úraz, ohrožení cizí osobou) podle poplachové směrnice a se
způsobem evakuace z objektu
k) v případě zjištění nedostatků, které ohrožují bezpečný provoz střediska oznámit ihned tento stav
provozovateli, stejně tak zajistit oznámení mimořádné události (požár, úraz )
l) v případě úrazu zajistit ošetření zraněné osoby a provést záznam o zraněném, druhu poranění a
jeho příčině
m) po ukončení akce provést kontrolu uzavření oken, vypnutí spotřebičů, vypnutí osvětlení, zajistit
uzamčení střediska, aktivovat EZS (pokud je instalována) a předat klíče na hospodářskou správu
provozovatele
Úřad městské části Praha 1 nezodpovídá nájemcům za ztrátu osobních věcí, peněz a cenností.
Při ohrožení života, požáru, podezření na únik plynu nebo jiné havárii či poruše technického zařízení volejte :

HASIČI
POLICIE
Poruchy :

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
150
ZDRAVOTNÍ POMOC
158
MĚSTSKÁ POLICIE

155
156

Elektrický proud 224915151

Záchranná technická služba 800 290 291

Plyn

Pitná voda a kanalizace

1239

840 111 112

O každé poruše či jiné závadě na zařízení střediska informujte pověřeného zástupce hospodářské
správy Městské části Praha 1 tel.: 224216308, 221097536 v mimopracovní době 221097211.
V Praze dne 2.9. 2008

Mgr.Radka Fleischmannová
tajemník Úřadu městské části Praha 1

