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Provozní řád Centra volnočasových aktivit 

Pětašedesátka 
 

Provozovatel:   

Město Úvaly, IČO 00240931, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly  

tel.: 281 982 485, email: spravni@mestouvaly.cz  

Umístění:  

Volnočasové centrum, tj. budova č. p. 65, která je součástí pozemku parcelní číslo 195 (zastavěná 

plocha a nádvoří). Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Úvaly u 

Prahy.  

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 V Centru volnočasových aktivit jsou k dispozici následující prostory:   

                  - místnost č. 1 -  klubovna,  

                  - místnost č. 2 – klubovna, výtvarná výchova,  

                  - místnost č. 3 – keramika, výtvarná výchova,  

                  - místnost č. 4 – herna,  

                  - místnost č. 5 – sál 

                  - galerie 

                  - čajová kuchyňka (2x)  

 2.   Tento provozní řád určuje podmínky provozu a pravidla chování uživatelů v Centru      

        volnočasových aktivit a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován.         

        Porušení tohoto řádu je důvodem k zákazu vstupu. Centrum volnočasových aktivit i veškeré   

        vybavení je majetkem provozovatele.   

3.   Každá osoba vstupující do Centra volnočasových aktivit je povinna se seznámit se základními  

  pokyny pro návštěvníky a řídit se jimi.   

4. Prostory Centra volnočasových aktivit slouží k využití  především pro MDDM  Úvaly, ZUŠ Český 

Brod – pobočka Úvaly a  ZŠ Úvaly. Prostory nelze poskytnout ke komerčnímu využití a 

soukromým účelům.   

5. Za správu, čistotu a údržbu Centra volnočasových aktivit odpovídá správce, který je 

zaměstnancem provozovatele.     

Článek II. 

Podmínky provozu 

1. Každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 

životě,  zdraví nebo vlastnictví jiného.    

2. Do Centra volnočasových aktivit nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, 

omamných či  psychotropních látek.  

3.    Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek a čistotu.   
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4.    Jednotlivé části Centra volnočasových aktivit jsou návštěvníci povinni používat v souladu s jejich    

        účelovým určením a s ohledem na jejich stav.   

5. Návštěvníci Centra volnočasových aktivit jsou povinni dbát pokynů správce a jsou povinni 

podřídit se všem ustanovením provozního řádu.  

6. Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienická 

pravidla  

a další obecně platné předpisy.   

7. Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou a je 

povinen vzniklou škodu nahradit. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich 

zákonný zástupce.   

8. Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil Centrum volnočasových aktivit a jeho vnitřní 

vybavení. Pokud se přesto tak stane, nebo pokud zjistí uživatel nějakou závadu či poškození, je 

povinen toto neprodleně oznámit správci nebo provozovateli.   

9. Všechny osoby jsou povinny se v Centru volnočasových aktivit chovat tak, aby nezpůsobily újmu 

na zdraví sobě, ani dalším osobám.    

10. V celém Centru volnočasových aktivit platí zákaz užívání alkoholu, omamných látek či     

         psychotropních   látek a manipulace s otevřeným ohněm.   

11.   Do Centra volnočasových aktivit je zakázán vstup se zvířaty.   

12.   Za věci odložené v prostorách Centra Volnočasových aktivit nenese provozovatel žádnou  

         odpovědnost.      

 

Článek III. 

Pravidla užívání prostor ve Volnočasovém centru 

 

1. Rezervaci prostor ve Volnočasovém centru  mohou subjekty uvedené v Čl. I odst. 4 tohoto 

provozního řádu  učinit u provozovatele na správním odboru MěÚ Úvaly, tel. č. 281 091 506 

nebo na emailu veronika.rytirova@mestouvaly.cz a to vždy nejpozději 14 dní před konáním 

akce.   

2. Uživatel je povinen použité vybavení ukládat na své místo, po ukončení činnosti je povinen 

provést hrubý úklid místnosti.   

4.     Uživatel je povinen předat prostory v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal.   

5.     Za veškerou činnost v prostorech Centra volnočasových aktivit odpovídá odpovědná osoba,    

        která si předmětné prostory zamluvila.  

6. Uživatelé vstupují do Centra volnočasových aktivit na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní 

neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo jim je způsobil někdo jiný.   

  

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

  

Provozní řád Centra volnočasových aktivit byl schválen Radou města Úvaly dne 23.7.2019 usnesením 

R - 318/2019,  zároveň pozbývá platnosti Provozní řád Centra volnočasových aktivit, který byl 

schválen Radou města Úvaly dne  19.3.2014  usnesením R-87/2014. 
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