Provozní ád Hv zdárny Zlín
1.

2.

Hv zdárna je kulturn vzd lávací za ízení v majetku Statutárního m sta Zlín, provozované
Zlínskou astronomickou spole ností. Slouží k výuce astronomie, vzd lávání, v decké
innosti, pozorování oblohy a v omezeném rozsahu i jiným kulturním akcím.
lenové Zlínské astronomické spole nosti (ZAS) mají právo užívat prostory hv zdárny
k ú el m tomu ur eným.

3.

Klí e od vstupu do hv zdárny m že výbor ZAS prop j it výlu n lenovi ZAS (dále
uživatel klí e). Výjimku tvo í klí e uložené u majitele budovy (Magistrát m sta Zlína) a
u M stské policie Zlín. O výp j ce klí e je sepsán výp j ní protokol. Na výzvu výboru ZAS
je uživatel klí e povinen prop j ený klí vrátit.

4.

Prop j ený klí nesmí být dále dán k užívání t etí osob , která není lenem ZAS.
Ne lenové ZAS mohou vstupovat a pobývat v budov hv zdárny jen za trvalé p ítomnosti
lena ZAS.

5.

Uživatel klí e, který odemyká hv zdárnu, je povinen se bez zbyte ného prodlení zapsat do
deníku a zaznamenat as otev ení hv zdárny. Zevrubn je povinen zkontrolovat:
•

zda nedošlo ke vzniku škody na budov hv zdárny i majetku ZAS,

•
•
•

zda byla zav ena všechna okna a vstupy,
zda byla zhasnuta sv tla,
zda jsou uzam eny vnit ní dve e do
• kotelny,
•
•
•
•

•
•

optické dílny,
mechanické dílny,
promítací kabiny,
p ednáškového sálu,

• fotokomory, klubovny,
• na pozorovatelnu,
• pozorovací terasu a
• do skladu dalekohled ,
zda není poškozen dalekohled,
zda jsou uzav eny dve e ve štítech st echy a zda je zajišt na pojízdná st echa
pozorovatelny.

P ípadné nedostatky i zjišt né škody je povinen zaznamenat do deníku a bez zbyte ného
odkladu nahlásit p edsedovi nebo jinému lenu výboru ZAS. Podez ení z vloupání i jiné
trestné innosti je nutno neodkladn nahlásit Policii R a zajistit, aby nedošlo k manipulaci
s eventuálními stopami po trestné innosti.
6.

Všichni p ítomní lenové ZAS se rovn ž zapisují do deníku s uvedením asu p íchodu a
odchodu. P ítomnost d tí v Kroužku mladých astronom zaznamenává vedoucí kroužku
do p ehledu docházky.

7.

Všechny akce po ádané na hv zdárn je nutno zapsat do deníku i se záznamem o po tu
osob ú astnících se akce.

8.
9.

lenové ZAS b hem svého pobytu na hv zdárn dbají, aby zde byl udržován po ádek a
istota. P ed svým odchodem jsou povinni na hv zdárn uklidit a vynést odpadky.
Na hv zdárn a v jejím okolí je zakázáno provozovat takovou innost, která by vedla
k rušení no ního klidu nebo b hem dne k rušení výuky gymnázia.

10. V budov hv zdárny, na pozorovateln a pozorovací terase je zakázáno kou it a používat
otev ený ohe .
11. Používat dalekohled, dataprojektor a projek ní po íta smí jen ten len ZAS, který byl
o používání této techniky proškolen (oprávn ný len) a o tomto školení byl u in n zápis.
Ostatní lenové ZAS mohou tuto techniku používat jen pod dohledem oprávn ného lena.
12. Manipulace s regula ními prvky plynové kotelny a strojovny vzduchotechniky je dovolena
pouze len m ZAS, kte í byli ádn proškoleni v ízení plynové kotelny a vzduchotechniky
a o tomto školení byl u in n zápis.
13. Všichni uživatelé klí e, kte í jsou p ítomni na hv zdárn , jsou povinni dohlížet b hem
svého pobytu na hv zdárn na dodržování Provozního ádu všemi ostatními p ítomnými
osobami. Návšt vníka, který poškozuje za ízení hv zdárny i jinak se nevhodn chová,
jsou oprávn ni a povinni z hv zdárny vykázat, p ípadn i p ivolat pomoc M stské policie
Zlín i Policie

R.

14. Uživatel klí e, který odchází jako poslední a zamyká hv zdárnu, je povinen p ed svým
odchodem zkontrolovat
•
•
•
•
•

uzav ení všech oken a vstup , vnit ních dve í (viz bod 6),
zajišt ní pojízdné st echy pozorovatelny,
správné zaparkování hlavního dalekohledu,
vypnutí všech elektrospot ebi ,
uzav ení vodovodních kohout ,

•

ztlumení regula ních ventil na topných t lesech na temperující teplotu.

Do deníku je povinen zapsat as uzam ení hv zdárny a podepsat se. Svým podpisem
stvrzuje, že provedl výše uvedenou kontrolu a neshledal žádné závady. Zjišt né
nedostatky je pot eba zaznamenat do deníku a p ípadn odstranit.
15. Zjišt né porušení Provozního ádu eší výbor ZAS napomenutím, opakované porušení
odebráním prop j eného klí e p ípadn i zrušením lenství v ZAS. Závažné porušení
Provozního ádu je ešeno individuáln a dle závažnosti m že být i podn tem pro zahájení
ízení v trestn právní odpov dnosti.
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