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Provozní řád č. 7/2016 Centra volného času, Ostrava-Poruba, Vietnamská 1541/3 
 
 
1.  Obecná ustanovení 
1.1   Provozní řád centra je závazný pro pověřené pracovníky centra a všechny návštěvníky 

centra.                
1.2  Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti Úřadu městského obvodu Poruba  

(dále jen „odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti“) je správcem centra volného 
času, které se skládá z heren, kluboven, víceúčelového společenského sálu, dětského koutku, 
internetové klubovny, šaten, chodeb, sociálních zařízení a přilehlé zahrady. 

1.3 Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti spravuje veškerý majetek centra  
(tzn. pořizuje nemovitý a movitý majetek, provádí pravidelné inventarizace majetku, provádí 
opravy a údržby majetku a budovy, zajišťuje dodávku tepla, vody, elektrické energie, 
uzavírá smlouvy s dodavateli aj.). 

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

 
2.  Provoz centra 
2.1  Provoz centra volného času řídí a organizuje odbor školství, prevence kriminality  

a bezpečnosti. 
2.2  Centrum je v provozu denně od 9.00 do 19.30 hodin. 
2.3  Maximální kapacita centra je 70 návštěvníků, do tohoto počtu se nezahrnují návštěvníci 

kluboven, víceúčelového společenského sálu a přilehlé zahrady. 
 
3.  Bezpečnost a hygiena práce 
3.1  Pravidla bezpečnosti práce jsou dána obecně platnými předpisy BOZP. 
3.2  Za technický stav objektu, vnitřního vybavení, odpovídající požadavkům na bezpečnost  

a ochranu zdraví a požární ochranu, odpovídají pověření pracovníci centra.  
3.3 Za úrazy způsobené porušením bezpečnostních a požárních předpisů ze strany návštěvníků 

nezodpovídají pověření pracovníci centra. 
3.4  V klubovnách, víceúčelovém společenském sále, hernách, internetové klubovně, dětském 

koutku, šatnách, chodbách, sociálních zařízeních a přilehlé zahradě je přísně zakázáno 
kouření, požívání alkoholických nápojů, drog a jiných toxických či omamných látek.  
Dále je do objektu centra zakázán vstup osob pod vlivem alkoholu, drog a jiných toxických 
či omamných látek. 

3.5  Není dovoleno přemísťování nábytku a zařízení místností bez předchozího souhlasu 
pověřeného pracovníka centra. 

3.6  Závady na vybavení a zařízení zapisují pověření pracovníci centra do knihy závad uložené 
na vrátnici centra. Jakoukoliv zjištěnou závadu vztahující se k budově centra, vzniklou  
na vypůjčených zařízeních nebo vybaveních hlásí návštěvníci ihned po zjištění pověřenému 
pracovníkovi centra. Závady na počítačích a jejich příslušenství hlásí pověřený pracovník 
centra ihned po zjištění správci počítačové sítě.  

 
4.  Zabezpečení ochrany majetku 
4.1  Zájemci o využití zařízení centra vstupují do budovy hlavním vchodem, na vrátnici  

se prokazují „Průkazem návštěvníka“ a zapisují se do evidenčního systému návštěvníků 
centra, příp. do knihy návštěv (uvedou jméno, příjmení, adresu bydliště). 

4.2 Cenné věci jako mobilní telefony, hodinky, šperky, peněženky, elektroniku, finanční 
hotovost a ostatní osobní cennosti návštěvníci centra mohou předat do úschovy pověřenému 
pracovníkovi centra, který je oproti podpisu uloží na místo k tomuto účelu určené,  
tj. do uzamykatelné skříně umístěné ve vrátnici centra. Za případnou ztrátu či poškození 
věcí, které nebyly takto uschovány, správce centra nezodpovídá. 



                                                                                                                                                              
 

 2 

4.2  Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je ceník za poskytované služby, který je spolu 
s tímto provozním řádem vyvěšen na viditelném místě budovy centra. Odbor školství, 
prevence kriminality a bezpečnosti může tento ceník po předchozím projednání s Radou 
městského obvodu Poruba v případě potřeby doplnit či pozměnit. 

4.3  Požadované sportovní a jiné vybavení je vydáváno pověřeným pracovníkem centra  
a toto vybavení jsou návštěvníci centra povinni po skončení hry předat zpět příslušnému 
pověřenému pracovníkovi centra.  

4.4 Zájemci o stolní tenis používají pingpongové míčky vlastní, případně si je mohou zakoupit 
za cenu stanovenou v ceníku za poskytované služby u pověřeného pracovníka centra, který 
jim vydá pokladní stvrzenku.  

4.5 Za vypůjčení sportovního náčiní návštěvníci centra zaplatí pověřenému pracovníkovi centra 
zálohu dle platného ceníku, kterou jim zaměstnanec centra vrátí při zpětném předání 
půjčeného náčiní v původním stavu.   

4.6 V případě, že návštěvník centra půjčené náčiní poškodí nebo zničí, záloha se mu nevrací  
a pověřený pracovník centra mu vydá na tuto zálohu pokladní stvrzenku. 

4.7  Návštěvníci internetové klubovny platí poplatky za užívání internetu, za případný tisk  
a kopírování přímo pověřenému pracovníkovi centra, který jim vydá pokladní stvrzenku. 
Internetová klubovna slouží především dětem a mládeži. 

4.8  Hrát kulečník mohou pouze osoby starší 15 let.  
4.9  Odpovědnost za škodu způsobenou nezletilými návštěvníky centra volného času nesou 

osoby vykonávající dohled nad těmito návštěvníky (např. rodiče, pěstoun, osoba, jíž bylo 
dítě svěřeno do výchovy atd.), a to za podmínek stanovených v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

4.10  Všichni pověření pracovníci centra a návštěvníci centra jsou povinni dodržovat předpisy  
a nařízení o ochraně majetku centra a protipožární předpisy. 

4.11  Všichni návštěvníci centra jsou povinni dbát pokynů pověřeného pracovníka centra. 
4.12  Budovu ráno odemykají a odsignalizují a po ukončení provozu uzamykají a zasignalizují 

pověření pracovníci centra. 
 
5.  Udržování pořádku 
5.1  Všichni návštěvníci centra jsou povinni udržovat ve všech prostorách centra (hernách, 

klubovnách, víceúčelovém společenském sále, dětském koutku, internetové klubovně, 
šatnách, chodbách a sociálních zařízeních) a přilehlé zahradě pořádek. 

5.2  Všichni návštěvníci centra jsou povinni v uvedených prostorách používat vhodný a čistý 
oděv a vlastní vhodné a čisté přezůvky. 

5.3 Všichni účastníci činnosti centra jsou povinni zanechat místnosti v takovém stavu,  
aby byly bez větších úklidových prací schopny dalšího provozu. 

5.4   Návštěvníci centra hrající stolní tenis jsou povinni při této hře používat jako přezůvky 
vhodnou a čistou sportovní obuv (tenisky).  

 
6.  Závěrečná ustanovení 
6.1  Porušování tohoto provozního řádu může být důvodem k vyloučení návštěvníka 

využívajícího zařízení centra a může být i zákazem pro budoucí návštěvy centra. 
6.2  Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 11. března 2016 a byl schválený usnesením Rady 

městského obvodu Poruba č. 1092/RMOb1418/35 ze dne 3. března 2016. 
6.3 Dnem nabytí účinnosti tohoto provozního řádu se ruší Provozní řád Centra volného času, 

Ostrava-Poruba, Vietnamská 1541/3, schválený usnesením Rady městského obvodu Poruba 
č. 1198/RMOb1014/35 ze dne 23. února 2012. 

6.4  Změny provozního řádu jsou v kompetenci Rady městského obvodu Poruba. 
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Ceník k provoznímu řádu Centra volného času, Ostrava-Poruba, Vietnamská 1541/3 

poplatek za internet   30,00 Kč za každou započatou hodinu – osoby výdělečně 
činné 
  10,00 Kč za každou započatou hodinu – děti, studenti, 
důchodci, nezaměstnaní (nezaměstnaní po předložení 
příslušného průkazu vydaného Úřadem práce) 

poplatek za tisk z internetu     2,00  Kč za 1 stránku 
poplatek za kopírování     2,00  Kč za 1 stránku 
pingpongový míček     5,00  Kč za 1 ks 
záloha za pingpongovou pálku   40,00  Kč za 1 ks 
záloha za sadu na kulečník          100,00  Kč za 1 sadu (2 x tágo, sada koulí, trojúhelník, křída) 
záloha za sadu ruských kuželek 100,00  Kč za 1 sadu (9 x kuželka, 1 x koule s lankem) 
záloha za míč (basketbalový aj.) 100,00  Kč za 1 ks 
záloha za klíč od šatní skříňky   20,00  Kč 

 Ing. Petr Mihálik 
          starosta MOb Poruba 

Zpracovatel: 

odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti 

Datum vydání: 4.3.2016 
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