Příloha č. 2 usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 7/2016 ze dne 20. 01. 2016
Provozní řád Kulturní dům ŠEŘÍKOVÁ, Šeříková 13, Plzeň
1. Tento provozní řád vydaný provozovatelem Kulturního domu Šeříková (dále též „KD
Šeříková“), Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany (dále též jen „Provozovatel“), je závazný
pro všechny nájemce, uživatele, organizátory společenských, kulturních, sportovních a dalších
obdobných akcí a návštěvníky objektu KD Šeříková (dále též jen „Uživatel“) a přilehlých
pozemků náležejících ke KD Šeříková.
2. Veškeré prostory KD Šeříková jsou veřejně přístupné výhradně za podmínek sjednaných mezi
Provozovatelem a Uživatelem. Mimo sjednanou dobu platí přísný zákaz vstupu do objektu
KD Šeříková. Osoba, porušující tento zákaz, bude z objektu KD Šeříková vykázána.
3. Vstup do objektu KD Šeříková je na vlastní riziko každého Uživatele.
4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na životě, zdraví či majetku Uživatelů, které
nebyly způsobeny zaviněním pronajímatele. Zodpovědnost za Uživatele mladší 18 let nese
jejich zákonný zástupce, nebo jiná zákonným zástupcem pověřená osoba starší 18 let, bez
ohledu na skutečnost, zda taková osoba Uživatele doprovází.
5. Za Provozovatele je oprávněn jednat pověřený správce objektu KD Šeříková ve všech
záležitostech dodržování tohoto provozního řádu.
6. Cena za užívání prostor v KD Šeříková je dána platným ceníkem Provozovatele uveřejněným na
internetové adrese: http://umo2.plzen.eu/mestsky-obvod-plzen-2/kulturni-dum-serikova/kulturnidum-serikova.aspx .Uživatelé jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by narušovali
práva jiných uživatelů. Zejména jsou povinni zdržet se šíření nadměrného hluku, prachu, zápachu
a vibrací. Při všech činnostech provozovaných v KD Šeříková jsou Uživatelé povinni dodržovat
veškeré bezpečnostní, hygienické a požární podmínky vztahující se k výkonu jejich činnosti.
Uživatelé porušující tyto povinnosti mohou být z KD Šeříková bez náhrady vykázáni.
7. Ve všech prostorách objektu KD Šeříková i na přilehlých pozemcích náležejících ke KD Šeříková
platí přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek a zákaz kouření. Zákaz kouření se
nevztahuje na prostory k tomu Provozovatelem vymezené v objektu KD Šeříková. Tyto prostory
jsou restaurace, vstupní hala u hlavního vchodu a prostor před hlavním vstupem do objektu. Jsou
viditelně označeny tabulkou. Uživatel porušující tento zákaz může být z objektu KD Šeříková bez
náhrady vykázán.
8. Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Provozovatele, ni
třetích osob. Uživatelé odpovědní za organizaci společenských, kulturních, sportovních a jiných
obdobných akcí, jakož i nájemci, jsou povinni přijmout taková opatření, aby nedocházelo
k poškozování objektu KD Šeříková osobami, které se s jejich svolením či vědomím v objektu KD
Šeříková zdržují. V hlavním sále je přísně zakázáno házet jakékoliv předměty z ochozu na parket.
9. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do objektu KD Šeříková osobám, které mohou
svým jednáním bezprostředně ohrozit život, zdraví či majetek jiných Uživatelů nebo
Provozovatele, nebo veřejný pořádek.
10. Uživatelé odpovědní za organizaci společenských, kulturních, sportovních a jiných obdobných
akcí i další nájemci jsou povinni převzít pronajaté prostory od správce objektu KD Šeříková
v dohodnuté době, při převzetí zkontrolovat stav převzatých prostor a po skončení doby trvání
nájmu pronajaté prostory ve stavu, v jakém je převzali, vrátit provozovateli prostřednictvím
správce objektu KD Šeříková. Správce je povinen o tomto předání a převzetí vystavit protokol
v písemné podobě (1x výtisk pořadatel, 1x výtisk správce). Po dobu trvání nájmu nesou
pronajímatelé plnou odpovědnost za škody způsobené v objektu KD Šeříková osobami, které se
nacházejí v objektu s jejich souhlasem či vědomím, anebo osobami, kterým nájemce umožnil bez
ohledu na zavinění neoprávněný vstup do objektu KD Šeříková.

11. V celém objektu KD Šeříková platí zákaz vnášet do prostor konání akce skleněné nádoby a lahve,
PET lahve, natlakované obaly, plechovky, zbraně, ostré a jinak nebezpečné předměty, alkoholické
nápoje, toxické a jiné omamné a psychotropní látky, potraviny a další jinak nebezpečné předměty
ohrožující bezpečnost ostatních návštěvníků akce. Návštěvník KD Šeříková souhlasí s osobní
bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel za účelem zajištění bezpečnosti života, zdraví
a majetku v prostorách KD Šeříková.
12. V celém objektu KD Šeříková i na přilehlých pozemcích náležejících k objektu KD Šeříková platí
přísný zákaz užívání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů a třaskavin Porušení tohoto zákazu
může být důvodem pro okamžité ukončení nájmu bez náhrady, a to i v průběhu konání akce.
Provozovatel upozorňuje Uživatele, že objekt KD Šeříková je zabezpečen systémem elektrické
požární signalizace napojené na pult centrální ochrany provozované Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje. Porušení zákazu dle věty prvé tohoto odstavce může vyvolat planý
požární poplach. Veškeré náklady spojené s tímto planým požárním poplachem budou vymáhány
právní cestou na osobě, která takový planý poplach vyvolala. Každý nájemce nese odpovědnost
dle věty předcházející za osoby, které se s jeho souhlasem či vědomím nacházejí v objektu KD
Šeříková, a za osoby, kterým nájemce umožnil bez ohledu na zavinění neoprávněný vstup do
objektu KD Šeříková.
13. V celém objektu KD Šeříková je zakázáno pohybovat se na kolech, koloběžkách, kolečkových
bruslích, skateboardech a dalších sportovních či dopravních prostředcích. Do objektu platí přísný
zákaz vstupu se zvířaty s výhradou asistenčních psů. Osoba porušující tento zákaz může být
z objektu KD Šeříková bez náhrady vykázána.
14. Uživatelé nejsou oprávněni přemisťovat vybavení objektu KD Šeříková, zejména stoly a židle, bez
předchozího souhlasu Provozovatele.
15. Uživatelé nejsou oprávněni vstupovat do vyhrazených prostor (zejména na jeviště a do zákulisí),
s výhradou osob, pro něž jsou tyto prostory vyhrazeny, a dále vstupovat do jiných než pronajatých
částí objektu KD Šeříková. Dodržování tohoto zákazu je povinen zajistit na vlastní náklady a
odpovědnost každý nájemce.
16. V celém objektu KD Šeříková dále platí pro všechny uživatele:
a) přísný zákaz manipulovat s elektrickými zařízeními a rozvody elektřiny,
b) manipulovat s prostředky protipožární ochrany s výhradou případů požárního nebezpečí
c) zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak
manipulovat s topnou soustavou.
17. Pořadateli akce jsou pronajímané prostory předány správcem objektu v požadovaném stolovém
uspořádání a pořadatel je povinen tyto prostory předat zpět správci v pořádku – tj. bez jeho
zařízení, vybavení, reklam apod.
18. Pořadatel akce je povinen předat pronajaté prostory nejpozději do 12.00 hodin následujícího dne
po akci.
19. Pořadatelé akcí jsou na akce povinni zajistit požární dohled a pořadatelskou službu.
20. Za plnění povinností pořadatelské služby nese plnou odpovědnost každý nájemce.
21. Uživatelé mohou v případě potřeby kontaktovat provozovatele:
a) Ve věci konání akcí a v době konání akcí – správce objektu Ing. Pavel Venclík,
tel. č. 606 825 429.
b) v úředních hodinách ÚMO Plzeň 2 – Hana Strnadová, tel. č. 606 607 225.
22. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je také Požární evakuační plán a Požární řád,
jejichž ustanoveními je každý uživatel KD Šeříková povinen se řídit.
Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
č. 7/2016 ze dne 20. 01. 2016 a nabývá účinnosti ke dni 21. 01. 2016.

