Obecní úřad obce Lazinov

Pravidla pro provoz a využívání hasičské zbrojnice
1. Využívání přízemí
Přízemí hasičské zbrojnice je určeno pro:
- garážování hasičské techniky, uložení a sušení hasičské výzbroje a výstroje,
- uložení obecní techniky pro údržbu (zeleně, veřejného osvětlení apod.).
Přístup do přízemí:
- Přístup bude pouze po odemknutí klíčem a zadání kódu pro odblokování
zabezpečovacího zařízení.
- Klíče a svůj kód budou mít:
 členové zásahové jednotky a další vybraní členové JSDH – pro činnosti JSDH,
 správce objektu (určený starostou obce) – pro kontrolu, úklid a provádění drobné
údržby,
 člen zastupitelstva odpovědný za obecní techniku pro údržbu (určený starostou
obce) – pro vyzvedávání a ukládání obecní techniky pro údržbu,
 starosta a místostarosta obce – pro kontroly a případné nouzové situace.
- Klíče a kódy vydává starosta nebo místostarosta obce, seznam vydaných klíčů a kódů
bude uložen na obecním úřadě v pokladně v zalepené obálce.
- Jiné osoby smí vstoupit a pobývat zde pouze v doprovodu osoby, která má povolen
přístup.
Pravidla využití:
- V přízemí (stejně jako v celém objektu) platí přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm!
- Za uzamčení prostoru a spuštění zabezpečovacího zařízení odpovídá poslední návštěvník
prostoru.
- Za pořádek odpovídá poslední návštěvník prostoru.

2. Využívání patra
Patro hasičské zbrojnice je určeno pro:
- obsluhu sběrného dvora,
- spolkovou činnost JSDH (schůze, setkání, školení, turnaje apod.),
- společenské a kulturní akce pořádané obcí nebo JSDH (den otevřených dveří, hasičské
odpoledne, cvičení, pletení pomlázek atd.),
- soukromé akce – pouze na základě předchozí domluvy se starostou nebo místostarostou
obce a po uhrazení nájemného.
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Přístup do patra:
- Přístup bude po odemknutí klíčem (jiným, než pro přízemí) a po zadání kódu pro
odblokování zabezpečovacího zařízení.
- Klíče budou mít:
 členové zásahové jednotky a další vybraní členové JSDH,
 správce objektu,
 členové zastupitelstva obce, kteří se podílí na pořádání akcí
 starosta a místostarosta obce,
 pracovník obsluhy sběrného dvora.
- Seznam vydaných klíčů bude uložen na obecním úřadě.
- Jiné osoby smí vstoupit a pobývat zde pouze v doprovodu osoby, která má povolen
přístup.
Pravidla využití:
- Návštěvníci jsou povinni dodržovat obecně závaznou vyhlášku obce Lazinov č. 2/2008 o
ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci Lazinov. U akcí je za to zodpovědný
pořadatel akce.
- Za užití patra pro soukromé akce platí pořadatel akce nájemné, které je příjmem obce a
činí:
 600,- Kč /den za akci v topné sezóně (1.10. – 30.3.),
 400,- Kč /den za akci mimo topnou sezónu.
- V celém patře platí přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm!
- Před zahájením akce si pořadatel akce převezme od správce objektu klíč od patra a
zkontrolují úplnost vybavení a čistotu patra.
- Za uzamčení prostoru a zhasnutí světel po skončení akce odpovídá pořadatel akce.
- Nejpozději následující den po ukončení akce pořadatel akce předá správci objektu klíč od
patra a zkontrolují úplnost vybavení a čistotu patra. Případné škody a dodatečný úklid
musí pořadatel akce uhradit obecnímu úřadu.
- Za čistotu, pořádek a za stav a úplnost vybavení patra odpovídá správce objektu.

Platnost od: 13. 9. 2013
Ing. Pavel Novotný
starosta obce
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