
Provozní řád Domu kultury 
 

Provozní řád se vztahuje na všechny prostory v budově Domu kultury a v jeho 
bezprostřední blízkosti. Nahrazuje v plném rozsahu PŘ ze dne 1. 11. 2011. 
 

1) Prostory hlavního sálu, vestibulu a souvisejících prostor (šatna, sociální zařízení) jsou 
pro veřejnost přístupny v době a rozsahu dle kulturních a společenských akcí a 
krátkodobých pronájmů 

2) Přehled kulturních a společenských akcí a krátkodobých pronájmů je uveřejněn na 
stránkách organizace – www.dkzdar.cz, aktualizace 1x za měsíc program 

3) Platný ceník krátkodobých pronájmů je pro kalendářní rok odsouhlasen Radou Města 
Žďár nad Sázavou a uveřejněn na stránkách organizace – www.dkzdar.cz, provoz 

4) Zájemci o pronájmy prostor DK mají možnost jejich prohlídky po dohodě – telefon 
724 101 079, 734 488 283 

5) Podnájemci tanečního sálu a zkušebny hudeb jsou povinni dodržovat časový 
harmonogram pronajatých prostor 

6) Po 16,00 hod jsou v DK ve větším množství zastoupeny podnájmy s hudební a 
taneční náplní. Žádám tímto o pochopení a vzájemnou toleranci  

7) Další podmínky podnájmů jsou dány smlouvou o podnájmu  
8) V případě neuzavření závazné smlouvy o podnájmu jeden měsíc před dnem 

uskutečnění akce je termín podnájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce 
9) Ve všech prostorách budovy je zákaz kouření 
10) Je zakázáno svévolně poškozovat či upravovat prostory a vnitřní vybavení DK 
11) Všichni návštěvníci DK musí dodržovat platné předpisy o požární ochraně 
12) K příjezdu je povoleno používat pouze zpevněné přístupové cesty 
13) V bezprostřední blízkosti DK (okolí služebního vchodu, před hlavním vchodem) smí 

parkovat pouze podnájemci DK 
14) Dlouhodobě pronajaté prostory DK (kanceláře, kavárny, klub, …) jsou pro veřejnost 

přístupny dle podmínek jednotlivých podnájemců 
15) Z důvodu zabezpečení jednotlivých pater služebního vchodu proti nezvaným hostům 

je instalováno elektronické zvonění 
16) Služební vchod je uzamčen v pracovní dny ve 20,00 hodin zaměstnancem organizace, 

ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu je povinnost všech podnájemců 
po vstupu do budovy vchod uzavřít 

17) V budově DK je umístěna Pokladna organizace Kultura Žďár, PO. Její zpřístupnění je 
dáno otvírací dobou pokladny – www.dkzdar.cz 

18) Vedoucí provozu organizace: kontakt 734 488 283 
        Závady v prostorách DK možno hlásit také: kontakt 724 101 079 

   
 
Žďár nad Sázavou 1. 1. 2022   Mgr. Tamara Pecková Homolová 
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