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Provozní řád 
 užívání terasy Pštrossova 18, Praha 1 
 
 
Provozovatel: Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 23, Praha 1  
Zřizovatel: Městská část Praha 1 

 
Článek 1 Závazné podmínky užívání  
1. Středisko sociálních služeb spravuje terasu v objektu Pštrossova 18, Praha 1, 
a vydává provozní řád za účelem řádného užívání prostor. 
 
2. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců 
Střediska sociálních služeb, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního 
řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců) či zákazu vstupu 
(u ostatních osob). 
 
3. Vstup na terasu a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily 
s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit 
se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 18 let odpovídají v této souvislosti 
plně jejich rodiče nebo klient Střediska sociálních služeb. 
 
Článek 2 Všeobecná pravidla užívání prostor  
1. Časové využívání prostor: pondělí – neděle od 7 do 22 hod., pokud to klimatické 
podmínky dovolí. Uzamčení a odemčení prostor terasy zajišťuje recepční. Klíče od 
terasy jsou uloženy v recepci domu, v denní místnosti pečovatelek a u koordinátorky 
PS.  
 
2. Uživatel je povinen udržovat pořádek a čistotu   
 
3. Uživatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických 
předpisů. 
 
4. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením nebo poškozením věcí 
umístěných k užívání a relaxaci.  
 
5. Při příznivých klimatických podmínkách je terasa v provozní době odemčená, za 
nepříznivých klimatických podmínek (zejména v zimním období) je terasa uzamčena. 
 
Článek 3 Zákazy a nařízení 
1. Na terasu je dán zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat. Do prostor je zákaz 
vstupu s jízdními koly či jinými nevhodnými předměty, nesmí se zde rozdělávat oheň 
nebo pořádat soukromé grilování. Platí přísný zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm, vnášení hořlavin, zbraní, nebo jiných nebezpečných a hořlavých 
látek.  
 
2. Je dán zákaz kouření. Konzumace jídla a pití je povolena, pokud není stanoveno 
jinak.  
 
3. Je dán zákaz aktivit, které by mohly omezit ostatní obyvatele nebo okolí hlukem, 
křikem nebo jinými obtěžujícími faktory.  
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Článek 4 Závěrečná ustanovení 
1. Za nedodržení těchto ustanovení lze požadovat úhradu vzniklé škody.  
 
2. Závady a nedostatky se hlásí v recepci. 
 
3. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 Bc. Helena Čelišová 
 ředitelka Střediska sociálních služeb  


