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Městské středisko kultury a sportu 

             náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí 
          IČO: 71195424 

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

 

Vítejte v prostorách Městské knihovny Sezimovo Ústí. Aby každá Vaše návštěva byla vždy 

příjemným zážitkem, žádáme Vás, abyste vzali na vědomí uvedená pravidla a řídili se jimi. 

Tento návštěvní řád městské knihovny je účinný od 9. 1. 2017. 

 

I. 

Obecná ustanovení 

1. Účelem návštěvního řádu je zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v prostorech 

městské knihovny a rovněž zabezpečení vhodných podmínek pro návštěvníky v průběhu 

konání všech akcí, které se v městské knihovně uskutečňují.  

 

II. 

Pobyt v MSKS 

 

1. Městská knihovna je zpřístupněna pro veřejnost v určených otevíracích hodinách. Mimo 

tyto hodiny může veřejnost do prostorů knihovny vstupovat pouze se souhlasem 

pracovníků knihovny. 

2. Návštěvníci městské knihovny jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské 

služby nebo zaměstnanců knihovny. 

3. Návštěvníci městské knihovny nesmí svým chováním a jednáním omezovat nebo 

obtěžovat jiné osoby. Jsou povinni dodržovat zásady společenského chování.  

4. Návštěvníci městské knihovny nesmí jakkoli poškozovat majetek knihovny a majetek 

ostatních návštěvníků. 

5. Městská knihovna nezodpovídá za osobní věci návštěvníků, odložené volně v prostorech 

knihovny. 

6. Návštěvníkům městské knihovny je zakázáno vnášet do prostorů předměty, které by 

mohly poničit majetek knihovny, není dovoleno do knihovny vpravovat jízdní kola, 

tříkolky apod. nebo dětské kočárky. Uvedené předměty je nutné ponechat ve foyer na 

určeném místě. Do prostor knihovny není dovolen vstup zvířat (s výjimkou asistenčních 

psů). 

7. K odkládání aktovek, tašek, batohů apod. slouží odkládací skříňky u vstupu knihovny.  

V odložených oděvech a zavazadlech nesmí být ponechány cenné věci, jako hodinky, 

šperky, mobilní telefony, tablety či notebooky, osobní doklady, finanční hotovosti apod.  
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V případě ztráty osobní věci v knihovně, musí být ztráta oznámena zaměstnanci oddělení 

a ten o ní sepíše záznam. Pokud bude ztráta ohlášena Policii ČR, bude v knihovně řešeno 

její odškodnění až po uzavření šetření.  
8. Návštěvníkům městské knihovny není dovoleno ve vnitřních prostorech knihovny kouřit, 

manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno 

např. během kulturních akcí) a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost. 

9. V prostorách knihovny není dovoleno požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky 

a konzumovat potraviny.  

10. V budově knihovny platí zákaz používání mobilních telefonů, výjimky může povolit 

pracovník knihovny. 

11. Návštěvníci, kteří ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu nebo jsou pod vlivem 

alkoholu, omamných a návykových látek, budou zaměstnancem knihovny vyzváni 

k odchodu z prostor knihovny.   

12. Za nezletilé návštěvníky knihovny odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci. 

Zákonní zástupci odpovídají i za případnou způsobenou škodu, vzniklou nezletilými 

návštěvníky. 

13. Děti mladší 6 let musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby 

či jiné dospělé osoby. 

14. Při školních exkurzích a lektorských akcích zodpovídá za pořádek a bezpečnost 

návštěvníků školní výchovný dozor, který byl určen vedením školy a návštěvníky do 

knihovny přivedl. 

15. Úrazy vzniklé v prostorech knihovny je povinností neprodleně nahlásit zaměstnancům 

knihovny. 

 

III. 

Důležitá upozornění 

 

1. Návštěvníci se zavazují dodržovat návštěvní i knihovní řád. 

 

Nouzová telefonní čísla: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

Policie ČR     158 

Zdravotní záchranná služba   155 

Hasiči      150 

Městská policie    156 

Kancelář knihovna    381 276 043 

Ředitelka MSKS    737 254 683 
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Za Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí 

Mgr. Romana Krůčková - ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


