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Provozní řády budov Městského úřadu Sedlčany

1.

Předmět úpravy
(1) Vydáním provozních řádů všech budov Městského úřadu Sedlčany stanoví rada města

Sedlčany pravidla chování zaměstnanců města Sedlčany, návštěvníků & klientů městského úřadu
a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku.

(2) Provozní řády jednotlivých budov Městského úřadu Sedlčany jsou uvedeny jako přílohy
tohoto řádu.

(3) Provozní řády jednotlivých budov jsou v písemné podobě s podpisem starosty města
umístěny vždy ve vstupních prostorách těchto budov na viditelném místě tak, aby se s nimi mohli
návštěvníci a klienti městského úřadu seznámit, v elektronické podobě pak jsou provozní řády
zveřejněny na webových stránkách městského úřadu.

II.
Závěrečná ustanovení

(1) Tato směrnice byla vzata na vědomí Radou města Sedlčany dne 7. února 2018,
usnesením č.RM 80-1336/2014-2018 a nabývá účinnosti dne 1. března 2018.

(2) Tato směrnice je v originálním písemném vyhotovení uložena v kanceláři tajemníka,
velektronické podobě je poskytnuta vedoucím všech odborů Městského úřadu a zároveň je
v elektronické podobě přístupná na stránkách úřadu.

w
Ing. Jiří Burian
starosta města
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P R 0 V o z N í Ř A D
Městský úřad Sedlčany, budova náměstíT. G. Masaryka 32

1/ Budova náměstí T. G. Masaryka čp. 32 je administrativní budovou a je majetkem města
Sedlčany.
2/ Provoz budovy zajišťuje Správa budov a zařízení města.
3/ Provozní řád jsou povinni dodržovat zaměstnanci města, všichni ostatní návštěvníci a klienti
městského úřadu, jakož i další osoby, které se v budově pohybují (dále jen „uživatelé“).
Práva a povinnostizaměstnanců 2 uživatelů:
1/ Všichni zaměstnanci a uživatelé užívají ke vstupu do budovy hlavní vchod z náměstí T. G.
Masaryka průchodem vpravo.
Vstup do Podatelny úřadu pro klienty je z náměstí T. G. Masaryka.
2/ Budova se otevírá v pracovních dnech v 7,30 hod., zavírá se v pondělí a ve středu v 17,00 hod.,
v úterý a čtvrtek se zavírá v 15,30 hod. a v pátek se zavírá v 15,00 hod. Ve dnech pracovního
volna se hlavní vchod otevírá pouze v případě konání svatebních obřadů.
Vchod Regionálního informačního střediska je otevřen dle jeho stanovené pracovní doby.
3/ V celé budově je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, včetně zapalování svíček.
4/ V budově je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, je zakázán vstup
do budovy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
5/ Do budovy je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty (s výjimkou vodicích nebo asistenčních
psů v případě zdravotně postižených osob).
6/ Do budovy je zakázáno vstupovat se zbraněmi (s výjimkou příslušníků ozbrojených složek) a
s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost či zdraví ostatních uživatelů budovy
anebo pořádek (kolo, koloběžka, dlouhé tyče, výbušniny, chemikálie, jedovaté látky, apod.).
7/ Je zakázáno neoprávněně manipulovat s hasicími přístroji a hydranty umístěnými v prostorách
budovy, vstupovat do prostor označených zákazovou tabulkou a poškozovat vnitřní zařízení
budovy.
8/ Při odchodu z budovy zaměstnanci:

- u elektrických spotřebičů odpojí přívodní kabel el. proudu
- zavřou okna a vypnou všechna svítidla
- zamknou dveře
- vypnou osvětlení na chodbách a zamknou hlavní vchod

9/ V případě mimořádné události (záplavy a jine' mimořádné události) zasedá Povodňová komise
a Krizový štáb v kanceláři místostarosty a tajemníka úřadu.
10/ V případě mimořádných událostí (požár) jsou uživatelé povinni řídit se Požární a
poplachovou směrnicí, bezpečnostními značkami a tabulkami umístěnými ve veřejných
prostorách budovy a pokyny pověřených zaměstnanců.
11/ Všichni uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných
osob, zejména jsou povinni dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany.
12/ Každý uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví aje
odpovědný za škodu kterou svýmjednáním způsobil.
13/ Za škodu na věcech vnesených a odložených odpovídá uživatel.
14/ Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřena městská policie, tajemník úřadu, a
správce budov, přičemž všichni jmenovaní jsou oprávněni vykázat z budovy osobu, která shora
uvedený provozni řád porušila.
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P R 0 V 0 z N í Ř A D
Městskýúřad Sedlčany, budova náměstí T. G. Masaryka 34

1/ Budova nám. T. G. Masaryka čp. 34 je administrativní budovou aje majetkem města Sedlčany.
2/ Provoz budovy zajišťuje Správa budov a zařízení města.
3/ Provozní řád jsou povinni dodržovat zaměstnanci města, všichni ostatní návštěvníci a klienti
městského úřadu, jakož i další osoby, které se v budově pohybují (dále jen „uživatelé“).
Práva a povinnostizaměstnanců a uživatelů:
1/ Všichni zaměstnanci a uživatelé užívají ke vstupu do budovy hlavní vchod z náměstí T. G.
Masaryka průchodem vlevo nebo výtah přístupný ze zadní části budovy.
Vchod na Přestupkovou komisi je v chodbě MONETYMoney Bank vpravo.
Vchod do INFORMACÍ je z náměstí T.G.Masaryka
2/ Budova se otevírá v pracovních dnech v 7,30 hod. a ve dnech pracovního klidu v 15,00 hod.,
zavírá se každý den ve 21,00 hod.
3/ V celé budově je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, včetně zapalování svíček.
4/ V budově je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, je zakázán vstup
do budovy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
5/ Do budovy je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty (s výjimkou vodicích nebo asistenčních
psů v případě zdravotně postižených osob).
6/ Do budovy je zakázáno vstupovat se zbraněmi (s výjimkou příslušníků ozbrojených složek) a
s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost či zdraví ostatních uživatelů budovy
anebo pořádek kolo, koloběžka, dlouhé tyče, výbušniny, chemikálie, jedovaté látky, apod.).
7/ Je zakázáno neoprávněně manipulovat s hasicími přístroji a hydranty umístěnými v prostorách
budovy, vstupovat do prostor označených zákazovou tabulkou a poškozovat vnitřní zařízení
budovy.
8/ Při odchodu z budovy zaměstnanci:

- u elektrických spotřebičů odpojí přívodní kabel el. proudu
- zavřou okna a vypnou všechna svítidla
- zamknou dveře
- vypnou osvětlení na chodbách & zamknou hlavní vchod

9/ V případě mimořádné události (záplavy a jiné mimořádné události) zasedá Povodňová komise
a Krizový štáb v kanceláři místostarosty a tajemníka úřadu.
10/ V případě mimořádných událostí (požár) jsou užívatelé povinni řídit se Požární a
poplachovou směrnicí, bezpečnostními značkami a tabulkami umístěnými ve veřejných
prostorách budovy a pokyny pověřených zaměstnanců.
11/ Všichni uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných
osob, zejména jsou povinni dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany.
12/ Každý uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví aje
odpovědný za škodu kterou svým jednáním způsobil.
13/ Za škodu na věcech vnesených a odložených odpovídá uživatel.
14/ Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřena městská policie, tajemník úřadu, a
správce budov, přičemž všichni jmenovaní jsou oprávněni vykázat z budovy osobu, která shora
uvedený provozní řád porušila.
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P R 0 v 0 z N í Ř A D
Městskýúřad Sedlčany, budova náměstí Nádražní 336

1/ BudovaNádražní čp. 336 je administrativní budovou aje majetkem města Sedlčany.
2/ Provoz budovy zajišťuje Správa budov a zařízení města.
3/ Provozní řád jsou povinni dodržovat zaměstnanci města, všichni ostatní návštěvníci a klienti
městského úřadu, jakož i další osoby, které se v budově pohybují (dále jen „uživatelem)í
Práva a povinností zaměstnanců a uživatelů:
1/ Všichni zaměstnanci a uživatelé užívají ke vstupu do budovy hlavní vchod z ulice Nádražní.
Zaměstnanci užívají ke vstupu do budovy také zadní vchod z autobusového nádraží.
2/ Budova se otevírá v pracovních dnech v 7,30 hod., zavírá se v pondělí a ve středu v 17,00 hod.,
v úterý a čtvrtek se zavírá v 15,30 hod. a v pátek se zavírá v 15,00 hod.
3/ V celé budově je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, včetně zapalování svíček.
4/ V budově je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, je zakázán vstup
do budovy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
5/ Do budovy je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty (s výjimkou vodicích nebo asistenčních
psů v případě zdravotně postižených osob).
6/ Do budovy je zakázáno vstupovat se zbraněmi (s výjimkou příslušníků ozbrojených složek) a
s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost či zdraví ostatních uživatelů budovy
anebo pořádek (kolo, koloběžka, dlouhé tyče, výbušniny, chemikálie, jedovaté látky, apod.).
7/ Je zakázáno neoprávněně manipulovat s hasicími přístroji a hydranty umístěnými v prostorách
budovy, vstupovat do prostor označených zákazovou tabulkou a poškozovat vnitřní zařízení
budovy.
8/ Při odchodu z budovy zaměstnanci:

- u elektrických spotřebičů odpojí přívodní kabel el. proudu
— zavřou okna a vypnou všechna svítidla
- zamknou dveře
- vypnou osvětlení na chodbách a zamknou hlavní vchod

9/ V případě mimořádné události (záplavy a jiné mimořádné události) zasedá Povodňová komise
a Krizový štáb v kanceláři místostarosty a tajemníka úřadu.
10/ V případě mimořádných událostí (požár) jsou uživatelé povinni řídit se Požární a
poplachovou směrnicí, bezpečnostními značkami a tabulkami umístěnými ve veřejných
prostorách budovy a pokyny pověřených zaměstnanců.
11/ Všichni uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných
osob, zejména jsou povinni dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany.
12/ Každý uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví a je
odpovědný za škodu kterou svýmjednáním způsobil.
13/ Za škodu na věcech vnesených a odložených odpovídá uživatel.
14/ Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřena městská policie, tajemník úřadu, a
správce budov, přičemž všichni jmenovaní jsou oprávněni vykázat z budovy osobu, která shora
uvedený provozní řád porušila.
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P R 0 V o z N i Ř A D
Městskýúřad Sedlčany, budova Kapitána Jaroše 482

1/ Budova Kapitána Jaroše čp.482 je administrativní budovou a je majetkem města Sedlčany.
2/ Provoz budovy zajišt'uje Správa budov a zařízení města.
3/ Provozní řád jsou povinni dodržovat zaměstnanci města, všichni ostatní návštěvníci a klienti
městského úřadu, jakož i další osoby, které se v budově pohybují (dále jen „uživatelé“).
Práva a povinnosti zaměstnanců a uživatelů:
1/ Všichni zaměstnanci a uživatelé užívají ke vstupu do budovy hlavní vchod z ulice Kapitána
Jaroše.
2/ Budova se otevírá v pracovních dnech v 7,30 hod. a v sobotu v 9,00 hod., zavírá se v pondělí
až středa v 18,00 hod., ve čtvrtek se zavírá v 15,30 hod., v pátek se zavírá v 20,00 hod. a v sobotu
ve 12,00 hod..
3/ V celé budově je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, včetně zapalování svíček.
4/ V budově je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, je zakázán vstup
do budovy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
5/ Do budovy je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty (s výjimkou vodicích nebo asistenčních
psů v případě zdravotně postižených osob).
6/ Do budovy je zakázáno vstupovat se zbraněmi (s výjimkou příslušníků ozbrojených složek) a
s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost či zdravi ostatních uživatelů budovy
anebo pořádek (kolo, koloběžka, dlouhé tyče, výbušniny, chemikálie, jedovaté látky, apod.).
7/ Je zakázáno neoprávněně manipulovat s hasicími přístroji a hydranty umístěnými v prostorách
budovy, vstupovat do prostor označených zákazovou tabulkou a poškozovat vnitřní zařízení
budovy.
8/ Při odchodu z budovy zaměstnanci:

- u elektrických spotřebičů odpojí přívodní kabel el. proudu
— zavřou okna a vypnou všechna svítidla
- zamknou dveře
- vypnou osvětlení na chodbách a zamknou hlavní vchod

9/ V případě mimořádné události (záplavy a jiné mimořádné události) zasedá Povodňová komise
a Krizový štáb v kanceláři místostarosty a tajemníka úřadu.
10/ V případě mimořádných událostí (požár) jsou uživatelé povinni řídit se Požární a
poplachovou směrnicí, bezpečnostními značkami a tabulkami umístěnými ve veřejných
prostorách budovy a pokyny pověřených zaměstnanců.
11/ Všichni uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných
osob, zejména jsou povinni dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany.
12/ Každý uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví aje
odpovědný za škodu kterou svýmjednáním způsobil.
13/ Za škodu na věcech vnesených a odložených odpovídá uživatel.
14/ Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřena městská policie, tajemník úřadu, a
správce budov, přičemž všichni jmenovaní jsou oprávněni vykázat z budovy osobu, která shora
uvedený provozní řád poruši1a.
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