
Příloha č. 3 k „Pravidlům“ 
 
DŮLEŽITÉ ÚKONY PO SKON ČENÍ AKCE !!! 
 
Uzavřít všechny uzávěry vody – myčka, výrobník ledu, proplach sudů, zařízení na oplachování sklenic 
spulboy. 
Kontrola všech využívaných prostor (přítomnost osob) zejména 

         výtah 
                  WC 
                         Šatna 
                          Chodby včetně 3.NP 
 
Zhasnutí světel ve všech využívaných místnostech zejména 
                WC 
                         Šatna 
                           Úklidová komora 
                Zázemí správce 
                Skladové místnosti vedle baru 
          
Vypnutí využívaných el.spotřebičů zejména:  
Prosklená nápojová lednice 
výrobník ledu 
myčka skla 
rychlovarné konvice (včetně vytažení el. zástrčky ze sitě) 
kompresor (včetně vytažení el. zástrčky ze sitě) 
chladící zařízení k výčepu v úklidové místnosti 
VZT zařízení šatna 
ventilátor sál 
TV, ozvučení sálu, DVD, zesilovač, micro 
Dataprojektor 
 
Svíčky stoly pozhasínat, hrubý úklid především zbytky jídel, zbytky a odpadkové koše vysypané 
v popelnice na dvoře.  
Uzamčení dveří sálu, obou vstupních AL dveří, vrat dvůr  
        
Pořadatel je povinen: 
- udržovat pořádek na sále i na společných prostorách, zajistit dostatečnou a spolehlivou pořadatelskou 
službu, která bude přítomna v průběhu konání celé akce a bude viditelně označena, zajistit, aby okolí 
objektu nebylo rušeno nadměrným hlukem a nedocházelo zde k projevům vandalismu, uhradit případně 
způsobené škody na vybavení a zařízení sálu, spolupracovat zejména při využívání společných prostor a 
zajištění průchodnosti únikových cest, 
- pro zabezpečení požární ochrany postupovat podle následujících směrnic:  
Požární poplachové směrnice MěÚ Žandov, evakuačního plánu objektu Koruna a organizačního zajištění 
plnění úkolů na úseku požární ochrany v multifunkční budově Koruna  
Zejména se jedná o vyproštění osob v případě zablokování výtahu.  V případě poruchy tohoto zařízení 
nutno informovat zástupce vlastníka objektu. V kabině výtahu umístěno komunikační zařízení, které 
v případě poruchy postupně volá na předvolená telefonní čísla. Postupně jsou vytáčena tyto čísla: pevný 
telefon v zázemí za barem, 2x proškolené osobě k vyproštění osob, 1x starosta, 1x technik výtahů MSV 
Liberec.  
V případě poruchy jakéhokoliv zařízení lze volat na tato telefonní čísla:  
737 622 469 - Dana Janďourková, 723 391 389, 723 859 456, 607 834 257,  
               


