
 

PROVOZNÍ ŘÁD 

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ MÍSTNOSTI V OBCI KANICE 

 

1. Tento provozní řád se vztahuje na užívání společenské a kulturní místnosti nacházející se 

v budově obecního úřadu Kanice, č.p. 76 (dále jen „místnost“).   

2. Místnost slouží jako zázemí pro společenské, kulturní a vzdělávací aktivity místních obyvatel a 

mohou ji využívat organizace, místní spolky nebo zájmové skupiny. 

3. V místnosti se nesmí konat akce, které nabádají k porušování právního řádu, podporují násilí, 

nenávist či nesnášenlivost, odporují zásadám slušnosti či se příčí dobrým mravům. 

4. Užití místnosti je možné pouze jako krátkodobé a vždy se souhlasem obce. Obec může stanovit 

za užití místnosti nájemné. Osoba žádající o užití místnosti je pořadatelem.  

5. Přístup do budovy a místnosti je třeba předem dohodnout na obecním úřadu (tel.: 545227234, 

e-mail: urad@obeckanice.eu). 

6. Do místnosti je povolen vstup pouze v přezůvkách nebo ponožkách. Děti a mladiství do 18 let 

mohou místnost užívat pouze pod dohledem dospělé osoby. Osobám užívajícím místnost je 

k dispozici WC na chodbě obecního úřadu.   

7. Do místnosti je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových látek, s akutním infekčním 

onemocněním či v karanténě. Do místnosti je zakázán vstup se zvířaty.  

8. V místnosti platí zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Do místnosti je 

zakázáno vnášet chemikálie, jedy, výbušniny, zbraně nebo jiné nebezpečné předměty a látky. 

9. Místnost je třeba užívat tak, aby nedocházelo ke škodám. Vznik škody na majetku obce je 

pořadatel povinen nahlásit obci. Obec není odpovědná za jakoukoli újmu vzniklou osobám 

užívajícím místnost.  

10. Osoby užívající místnost jsou povinny udržovat v místnosti i ve společných prostorách 

obecního úřadu čistotu a chovat se slušně a s respektem k ostatním osobám na obecním úřadě. 

11. Pořadatel je povinen zajistit, aby osoby užívající místnost nenarušovaly běžný chod obecního 

úřadu a výkon práce vedení a zaměstnanců obce, a to především během pracovní doby a 

v úředních hodinách obecního úřadu. 

12. Pořadatel je povinen před odchodem uvést místnost a společné prostory obecního úřadu do 

původního stavu a objekt před odchodem řádně zabezpečit. 

13. Pořadatel je odpovědný za seznámení osob užívajících místnost s tímto provozním řádem a za 

dodržování tohoto provozního řádu. 

14. Obec si vyhrazuje právo místnost k užití neposkytnout nebo souhlas s jejím užitím odejmout, 

bude-li zjištěno nedodržení tohoto provozního řádu. 

15. O případných výjimkách z tohoto provozního řádu a dalších podmínkách užívání místnosti 

rozhoduje obec. 

16. Důležitá telefonní čísla: záchranná služba 155, policie 158, hasiči 150, tísňová linka 112.  

 

Děkujeme Vám, že dodržujete tento provozní řád       

 

Hana Rakšány Dvořáková 

starostka obce Kanice 
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