NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OBCHODNÍHO CENTRA QUADRIO
VLASTNÍK CENTRA NEBO JEHO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP KOMUKOLIV A VYKÁZAT
Z PROSTOR OBCHODNÍHO CENTRA A PŘILEHLÝCH POZEMKŮ KOHOKOLIV, KDO PORUŠÍ TATO PRAVIDLA
NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU.
„CENTRUM“ znamená budovu čp. 2121 tvořící součást objektu „QUADRIO“, včetně souvisejících pozemků,
komunikací, infrastruktury, zařízení a zelených ploch, v lokalitě ulic Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova,
Praha 1 – Nové Město, jak je aktuálně vyznačeno na plánu tvořícím součást tohoto návštěvního řádu.
Za porušení pravidel bude považováno
1. Veškeré jednání, které je v rozporu s právními předpisy či nařízeními ČR, Hlavního města Prahy, Městské části
Praha 1, požadavky veškerých úřadů a orgánů a s principy dobrých mravů.
2. Dožadování se peněz, jiných příspěvků či darů, provádění jakékoli obchodní, organizační, propagační či jiné
obdobné aktivity bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
3. Rušení veřejného pořádku např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest
hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob, nebo narušovat
klid v Centru.
4. Nepovolené shromažďování osob v Centru.
5. Pořizování obrazových nebo jiných záznamů Centra či jakýchkoliv akcí konajících se v Centru bez předchozího
písemného souhlasu vedení Centra.
6.

Znehodnocování, poškozování, ničení majetku Centra nebo majetku v prostorách Centra umístěného, zvláště
pak bezpečnostní a protipožární zařízení. Při způsobení škody či zneužití bude na původci vymáhána finanční
náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.

7. Vstup osobám mladším 10 let bez doprovodu zletilé osoby.
8. Běhání, jízda na kolečkových bruslích, na skateboardu, na koloběžkách, na kole či na jiných prostředcích.
S povolením bezpečnostní služby je možno provést kolo společnými prostory přízemí Centra.
9. Vstup osob podnapilých nebo osob pod vlivem omamných a psychotropních látek do Centra. Požívání
alkoholu (vyjma vnitřních či vnějších prostor restaurací) nebo užívání či šíření omamných a psychotropních
látek kdekoliv v Centru.
10. Vnášení toxických, jedovatých, znečišťujících, zapáchajících či nebezpečných látek.
11. Vstup osob, které by mohly obtěžovat ostatní návštěvníky svým nedostatečným, roztrhaným či špinavým
oblečením, zápachem, špínou, viditelnými známkami nakažlivé nemoci atd.
12. Odhazování a odkládání čehokoliv mimo odpadkové koše či prohrabování se nebo vybírání odpadkových
košů.
13. Konzumace potravin a nápojů ve vnitřních prostorách Centra, mimo prostory k tomu vyhrazené.
14. Kouření.
15. Ležení, spaní či sezení na zábradlí, na schodech, na odpadkových koších a dalších místech, která nejsou
v prostorách Centra k tomuto účelu výslovně určena..
16. Spaní na sedacím nábytku umístěném v prostorech Centra a na toaletách Centra.
17. Praní prádla či jiné mytí než běžné umývání rukou na toaletách.
18. Vnášení střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor Centra (výjimku tvoří příslušníci orgánů činných
v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením vedení
Centra).
19. Vstup do vnitřních prostor Centra se zvířaty, výjimku tvoří vodící psi nevidomých občanů, psi vedení na vodítku,
opatření košíkem či zvířata nesená v přepravkách nebo náručí. Pracovníci ochranky Centra jsou nicméně
oprávněni z provozních či bezpečnostních důvodů i dle jejich uvážení návštěvníky se zvířaty z vnitřních prostor
Centra kdykoli vykázat.
20. Uvazování čehokoliv - zvířat, kol apod. do meziprostorů vchodů do vnitřních prostor Centra anebo kdekoliv
jinde v Centru, kromě k tomu výslovně určených míst.
21. Sezení či ležení na terase před hlavním vchodem do vnitřních prostor Centra. Z bezpečnostních a hygienických
důvodů se terasa pravidelně během dne uklízí mokrou cestou a chemickými prostředky.
Vstup do kancelářské části Centra je vyhrazen pouze pro zaměstnance kancelářské části Centra a jejich návštěvy,
které jsou povinni se zaregistrovat na recepci. Vstup do jakékoliv neveřejné části Centra je povolen jen po
předchozím souhlasu správy Centra za konkrétně uvedeným účelem. Souhlas s jakýmkoliv takovým vstupem
do kancelářské či neveřejné části Centra může být kdykoliv odepřen a osoba může být z Centra vykázána a je
povinna Centrum opustit.
Pozn.: Vedení Centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu. Prostory Centra jsou monitorovány bezpečnostním
kamerovým systémem registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) – registrace č. 00054979
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