
Provozní a návštěvní řád Podkroví radnice 
Každý návštěvník je povinen seznámit se před vstupem do Podkroví radnice s  tímto 
provozním a návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I.

Využívání Podkroví radnice

1. Podkroví radnice je majetkem Města Lysá nad Labem, které je také zároveň jeho 
provozovatelem, pronajímatelem či půjčitelem.

2. Podkroví radnice zahrnuje: hlavní sál, kuchyň, toalety, technickou místnost, úklidovou 
místnost a venkovní terasu.

3. Podkroví radnice je určeno k pořádání slavnostních, kulturních a společenských akcí.

II.

Ceník výše nájemného 

Žadatelé cena za 
nájemné / akci / 
1 den vč. DPH

cena služeb 
spojených 
s užíváním 
předmětu 
nájmu /1 den 
(elektřina, 
vodné, stočné, 
teplo, odpady, 
výtah apod.) vč. 
DPH

KAUCE cena celkem vč. 
DPH

Neziskové 
organizace se 
sídlem v Lysé 
nad Labem 
(spolky), 
nevybírá se 
vstupné

0 Kč 500 Kč 0 Kč 500 Kč

Neziskové 
organizace se 
sídlem v Lysé 
nad Labem 
(spolky), vybírá 
se vstupné

1 000 Kč 500 Kč 0 Kč 1 500 Kč

Příspěvkové 
organizace 
Města Lysé nad 
Labem, nevybírá 
se vstupné

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Příspěvkové 
organizace 
Města Lysé nad 
Labem, vybírá se 
vstupné

1 000 Kč 500 Kč 0 Kč 1 500 Kč

Ostatní subjekty 2 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 4 000 Kč



III.

Provozní pokyny

1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) 
Podkroví radnice povinni respektovat tento Provozní a návštěvní řád.

2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do Podkroví radnice.

3. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze uživatelů (návštěvníků).

4. Při konání všech akcí přebírá dohled nad dodržováním tohoto Provozního a 
návštěvního řádu nájemce/vypůjčitel, tedy pořadatel. 

5. Pořadatel je oprávněn vydávat závazné pokyny k  zabezpečení  bezproblémového 
průběhu dané akce.

6. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v  souladu 
s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení 
pokuty vlastníkem ze strany státních orgánů, zrušení akce).

7. V  případě porušení tohoto Provozního a návštěvního řádu může být návštěvník 
pořadatelem nebo jinými odpovědnými osobami z Podkroví radnice vykázán, a podle 
okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně 
předmětem šetření Policie ČR.

8. V Podkroví radnice je přísně zakázáno:

- kouřit (cigarety, doutníky, elektronické cigarety a obdobné), užívat omamné a 
psychotropní látky

- manipulovat s topným zařízením a otevřeným ohněm

- manipulovat se vzduchotechnikou a elektronikou

9. Při odchodu z Podkroví radnice je nutné:

- zhasnout veškeré osvětlení 

- vypnout a odpojit veškeré spotřebiče od elektrického proudu (s výjimkou ledniček)

- zavřít všechna okna 

- kabinu výtahu vyvézt na terasu a uzamknout dveře na terasu 

- veškeré nádobí umýt a uklidit

- veškerý nábytek vrátit do původního stavu, nebude –li v konkrétním případě 
  dohodnuto jinak 

10. Použití výpočetní techniky je možné pouze po předchozí dohodě s  odborem 
informačních technologií.

11. Rezervace - vyplněný formulář - Žádost o pronájem Podkroví radnice je možné zaslat 
s  14ti denním předstihem na odbor kultury e-mail: podkroviradnice@mestolysa.cz. 
Formulář najdete na stránkách https://obcan.mestolysa.cz/obcan/ - výběr životní 
situace - Pořádání akcí - Oznámení o pořádání kulturní, sportovní, prodejní, výstavní 
nebo reklamní akce - dokumenty.

mailto:podkroviradnice@mestolysa.cz
https://obcan.mestolysa.cz/obcan/


12. Rozmístění nábytku – stolů, židlí, stojanů na obrazy zajistí odbor správy majetku na 
základě žádosti referentek odboru kultury, nebude – li rozmístěním nábytku pověřen 
po dohodě smluvních stran přímo nájemce/vypůjčitel. 

13. Projektor, internetové připojení zajistí odbor informačních technologií na základě 
žádosti referentek odboru kultury.

14. Prostory předává sekretariát starosty města Lysá nad Labem a na základě žádosti 
referentek odboru kultury nastaví dle požadavku nájemce/vypůjčitele výtah. Při 
předání a převzetí Podkroví radnice bude sepsán předávací protokol.

15. V případě spuštění požárního poplachu volejte městskou policii t: 325 552 065.
16. Podkroví radnice může být užíváno v tomto časovém období: - hlavní sál, kuchyň, 

toalety, technickou místnost a úklidovou místnost od 9.00 do 23.00 hodin; venkovní 
terasu od 9.00 do 22.00 hodin, po tomto časovém období lze venkovní terasu užívat 
pouze pro přístup k výtahu. 

IV.

Ostatní ujednání 

1. Ruší se Provozní a návštěvní řád Konferenčního sálu schválený radou města 
usnesením č. 500 ze dne 30.8.2022. 

2. Tento Provozní a návštěvní řád Podkroví radnice byl schválen radou města usnesením 
č. 84 ze dne 20. 2. 2023 s platností od 1. 3. 2023.

 
V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 325 552 065
Hasiči 150

Provozovatel a majitel (pronajímatel/půjčitel):
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem
Telefonní číslo pro hlášení závad: 325 552 065 (Městská policie Lysá nad Labem)

Mgr. Karel Marek v. r.

starosta


