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Provozní řád č. 10/2019 Komunitního centra - VŠICHNI SPOLU 
 

1. Obecná ustanovení 
1.1. Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU je polyfunkční 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. Komunitní centrum je zaměřeno na více cílových skupin, zejména  
pak na osoby se zdravotním postižením a jinak sociálně vyloučené nebo sociálním 
vyloučením ohrožené skupiny. 

1.2. Provozovatelem Komunitního centra - VŠICHNI SPOLU na ulici Karla Pokorného 
v Ostravě-Porubě (dále jen „komunitní centrum“) je Statutární město Ostrava – 
městský obvod Poruba.  

1.3. Správu areálu komunitního centra zajišťuje odbor školství, prevence kriminality 
a bezpečnosti Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „odbor školství, prevence 
kriminality a bezpečnosti“).  

1.4. Kontrolu nad dodržováním provozního řádu provádějí pověření pracovníci odboru 
školství, prevence kriminality a bezpečnosti (dále jen „pověřený pracovník“). 

 

2. Provoz komunitního centra 
2.1. Komunitní centrum je v provozu denně od 9:00 do 19:30 hodin, pro potřeby ZŠ 

Pokorného 1382 od 8:00. 
2.2. Maximální kapacita budovy komunitního centra je 110 návštěvníků.  
2.3. Venkovní areál, zejména víceúčelové sportovní hřiště, je v hodinách školní výuky 

vyhrazeno především pro potřeby sousední ZŠ Karla Pokorného 1382, příspěvkové 
organizace. 

2.4. Pobyt a pohyb v areálu komunitního centra, užívání všech hracích, sportovních, 
relaxačních a edukačních prvků je výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníka. 
Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovázející dospělá osoba,  
a to po celou dobu pobytu v areálu komunitního centra. Za škody, poranění  
nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu 
komunitního centra nenese provozovatel odpovědnost. 

 

3. Bezpečnost a hygiena práce 
3.1. Pravidla bezpečnosti práce jsou dána obecně platnými předpisy BOZP. 
3.2. Za technický stav komunitního centra v souladu s požadavky na bezpečnost, 

ochranu zdraví a požární ochranu zodpovídá provozovatel komunitního centra.  
3.3. Za úrazy způsobené porušením bezpečnostních a požárních předpisů návštěvníky 

nebo jejich nepozorností provozovatel komunitního centra nezodpovídá. 
3.4. V celém areálu je přísně zakázáno kouřit, požívat alkohol a užívat omamné či jiné 

návykové látky. Osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo jiných návykových 
látek nebude vstup do areálu umožněn.  

3.5. Do areálu komunitního centra je zakázáno vodit jakákoliv zvířata (vyjma 
asistenčních zvířat = vodící psi, asistenční a signální psi, záchranářská zvířata nebo 
pomocná zvířata), odhazovat žvýkačky a odpadky mimo místa k tomu určená, jezdit 
na motocyklu, kole, kolečkových bruslích, či skateboardech a podobných zařízeních, 



vstupovat s ostrými a skleněnými předměty, mimo vyhrazené prostory rozdělávat 
oheň, vnášet střelné zbraně, pyrotechnické výrobky a hořlaviny všeho druhu.  

3.6. Žádný návštěvník komunitního centra nesmí svým jednáním ohrožovat své zdraví,  
ani zdraví jiných, a omezovat nebo obtěžovat ostatní návštěvníky. Nesmí 
přemísťovat nábytek a zařízení v  budově komunitního centra a venkovním areálu 
bez předchozího souhlasu pověřeného pracovníka komunitního centra. 

3.7. Pro pohyb ve venkovním areálu je doporučeno použít vhodnou neznečištěnou 
sportovní obuv. Na plochy s umělým povrchem je zakázáno vstupovat v obuvi  
se špunty nebo vysokými podpatky. 

3.8. Jakoukoliv zjištěnou závadu vztahující se k budově centra nebo venkovnímu areálu, 
vzniklou na vypůjčených zařízeních nebo vybavení hlásí návštěvníci ihned  
po zjištění pověřenému pracovníkovi komunitního centra.  

 

4. Zabezpečení ochrany majetku 
4.1. Návštěvníci jsou povinni si zajistit veškeré své osobní věci vnesené do areálu 

komunitního centra proti poškození, odcizení nebo ztrátě, provozovatel komunitního 
centra neručí za jejich poškození, odcizení nebo ztrátu. 

4.2. Návštěvníci komunitního centra jsou odpovědní za své chování a jsou povinni 
nahradit případnou škodu způsobenou svých chováním, byť i z nedbalosti. 
Odpovědnost za škodu způsobenou nezletilými návštěvníky centra volného času 
nesou dospělé osoby je doprovázející, a to za podmínek stanovených v zákoně  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.3. Pověření pracovníci centra a návštěvníci komunitního centra jsou povinni dodržovat 
tento provozní řád, protipožární a další obecně závazné předpisy. 

4.4. Návštěvníci komunitního centra jsou povinni dbát pokynů pověřeného pracovníka 
centra. 

4.5. Do areálu komunitního centra se vstupuje vstupní branou. Klíči od objektu disponují 
pověření pracovníci komunitního centra. Tyto osoby zodpovídají za uzamčení  
a zabezpečení budovy a venkovního areálu v době své nepřítomnosti. 

 

5. Udržování pořádku 
5.1. Návštěvníci komunitního centra jsou povinni udržovat ve všech prostorách areálu 

komunitního centra pořádek. 
5.2. Návštěvníci komunitního centra jsou povinni zanechat užívané místnosti a prostory 

v takovém stavu, aby byly bez větších úklidových prací schopny dalšího provozu. 

 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Závažné porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání 

návštěvníka z areálu komunitního centra. 
6.2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2019 a byl schválený usnesením 

Rady městského obvodu Poruba č. 686/RMOb1822/17 ze dne 26. 7. 2019. 
6.3. Změny provozního řádu jsou v kompetenci Rady městského obvodu Poruba. 
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