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Provozní řád Knihovny Václava Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou 

 

1. Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou Slaný je organizační 

složka Městského úřadu ve Slaném (dále jen KVŠ a IC) a je majetkem Města Slaný. 

 

2. Služby KVŠ a IC jsou poskytovány uživatelům v následujících prostorách: Oddělení pro 

dospělé, Oddělení pro děti a K-klub, Studovna, pobočky Na Dolíkách a Dolíně, v Infocentru 

Pod Velvarskou branou.  

 

3. Ostatní prostory může uživatel navštívit pouze v doprovodu pověřeného pracovníka a 

se souhlasem vedoucí organizace. 

 

4. Spolupracovníci KVŠ a IC mají právo užívat prostory budov k účelům tomu určeným. 

 

5. Klíče od vstupu do KVŠ a IC může vedoucí organizace propůjčit výlučně 

zaměstnancům a spolupracovníkům KVŠ a IC. O zápůjčce je sepsán výpůjční protokol. Na 

výzvu vedoucího organizace je uživatel klíče povinen vrátit. 

 

6. Propůjčený klíč nesmí být dán k užívání třetí osobě, která není zaměstnancem nebo 

spolupracovníkem KVŠ a IC. 

 

7. Rozsah poskytovaných služeb a jejich zpoplatnění je uveden v Knihovním řádu 

Knihovny Václava Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou (dále jen KŘ KVŠ a IC), kde je 

také uvedena doba, po kterou je KVŠ a IC přístupná veřejnosti a platný ceník. 

 

8. Návštěvníci při využívání služeb KVŠ a IC se řídí ustanovením KŘ KVŠ a IC a pokyny 

pracovníků. 

 

9. Uživatelé jsou povinni zachovávat v prostorách KVŠ a IC klid, čistotu a pořádek. Ve 

všech prostorách je zakázáno kouřit. 

 

10. Za škodu, kterou uživatel způsobí na majetku KVŠ a IC, odpovídá podle platného 

Občanského zákoníku.  

 

11. Zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni při podezření z vloupání či jiné trestné 

činnosti neodkladně toto nahlásit Policii ČR a zajistit, aby nedošlo k manipulaci s případnými 

stopami po trestné činnosti. 

 



12. Do KVŠ a IC nemají přístup, resp. mohou z ní být vykázáni uživatelé, z důvodu jejich 

infekční choroby, podnapilosti, rušení ostatních uživatelů způsobem odporujícím společenské 

chování. 

 

13. Nedodržuje-li uživatel ustanovení KŘ KVŠ a IC, může být dočasně nebo trvale zbaven 

práva využívat služeb KVŠ a IC. Rozhodne vedoucí na základě doporučení jednotlivých 

pracovníků. 

14. Počítačové vybavení KVŠ a IC je primárně určeno k zajištění přístupu k informacím 

nebo informačním zdrojům knihovny. 

 

15. Provoz sítě KVŠ a IC může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a 

softwarové údržby sítě, popřípadě z jiných vážných důvodů. 

 

16. Tento provozní řád vznikl z důvodu změny statutu knihovny, změny služeb 

poskytovaných uživatelům a jejich zpoplatnění uvedených v KŘ KVŠ a IC a byl vydán v souladu 

se Zřizovací listinou nově vzniklé organizační složky Městského úřadu ve Slaném Knihovny 

Václava Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou Slaný ze dne 18. 12. 2013. 

 

17. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí vedoucí nebo jí pověřený pracovník. 

 

Zpracovala: Zoja Kučerová 

Schválil: PhDr. Vladimír Přibyl, vedoucí odboru kultury Městského úřadu Slaný 
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……………………………………………………    ………………………………………… 

      PhDr. Vladimír Přibyl      Zoja Kučerová 

vedoucí odboru kultury MěÚ Slaný    vedoucí Knihovny Václava Štecha 

                 a Infocentra Pod Velvarskou branou 

 


