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Návštěvní řád pro návštěvníky a zákazníky objektu Atrium Flóra 

 

Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom Vás jménem správy objektu přivítali v centru Atrium 

Flora. Objekt obchodního centra Atrium Flora je soukromým objektem a v budově, na 

parkovištích, na vjezdových rampách do parkoviště a na parkovišti dodržujte prosím 

následující pravidla: 

 

1) Nepoužívejte fyzické síly, násilí, neslušných gest nebo výrazů, projevů hanobících rasu, 

náboženství nebo skupinu osob, v jejichž důsledku může dojít k výtržnostem a k ohrožení nebo 

omezení ostatních osob. 

2) Veškerá jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů jsou 

striktně zakázané. 

3) Je zakázáno nosit střelné zbraně s výjimkou pro držitele zbrojního průkazu typu D a E, státních 

a komunálních policejních složek. Viditelně je povoleno nosit střelnou zbraň pouze státním a 

komunálním složkám ve službě. 

4) Neznečišťujte prosím objekt, neplivejte, neodkládejte odpadky mimo vyhrazené odpadkové 

koše. Nevybírejte odpadky z odpadkových košů. 

5) Vstupovat do prostor obchodního centra osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných 

a psychotropních látek a požívání nebo šíření omamných a psychotropních látek, je striktně 

zakázáno. 

6) Je zakázáno pořizování komerčních obrazových nebo jiných záznamů bez předchozího 

písemného souhlasu vedení obchodního centra. 

7) Nejezděte prosím na kolečkových bruslích a skateboardech. V prostoru nákupní pasáže taktéž 

nejezděte na kole a jiných dopravních prostředcích. Nepoužívejte v prostorách obchodního 

centra RC modely. 

8) Nepoškozujte prosím majetek v objektu, včetně popisování nápisy, lepení nálepek a letáků, 

graffiti atd. 

9) Nepoužívejte hlasité projevy, nekřičte, nepouštějte rozhlasové nebo magnetofonové přístroje. 

Nerušte nebo jinak neobtěžujte ostatní osoby v objektu svým projevem, oblečením, hlukem, 

zápachem atd. 

10) Neprovádějte bez souhlasu správce jakékoliv obchodní aktivity na území obchodního centra, 

distribuci letáků, nabídku vzorků, provádění anket a průzkumů, neprovozujte hudební 

produkce bez vědomí správce. 

11) Je zakázán vstup psů a ostatních zvířat bez vodítka a košíku, případně bez pevné schránky 

s nepropustným dnem. Na zajištění bezpečnosti návštěvníků obchodního centra dbá ostraha 

objektu a majitel každého zvířete je povinen zajistit zvíře podle pokynu ostrahy. V opačném 

případě bude požádán, aby se zvířetem nevstupoval do prostor objektu obchodního centra. 
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12) Je zakázán vstup s takovým druhem pokrmu s nebezpečím znečištění objektu a je zakázána 

konzumace alkoholických nápojů mimo vyhrazená místa (restaurace, kavárny). 

13) Při zneužití nebo poškození protipožárního zařízení, zařízení elektronického zabezpečení, 

nouzových únikových východů a jiných technologických zařízení bude na původci vymáhána 

finanční náhrada vzniklé škody. 

14) Na parkovišti musí návštěvníci dbát dopravního značení a pravidel provozu na pozemních 

komunikacích. Je zakázáno mýt motorová vozidla, provádět opravy vozidel a jízda bez 

příslušného řidičského oprávnění. 

15) Je zakázáno ležet nebo spát na lavičkách nebo v jiných prostorách objektu, je zakázáno sedět 

na jiném místě než k tomu určeném. 

16) V objektu Obchodního centra je zakázáno kouření, včetně kouření e-cigaret, a to mimo místa 

k tomu určených. 

17) „Charching point“ jsou určeny pouze pro krátkodobé využití zákazníků obchodního centra. 

18) Pro dohled nad bezpečností v objektu je ustavena bezpečnostní služba, prosíme, řiďte se 

pokyny pracovníků ostrahy. 

19) Nepoužívejte vchody/východy označené jako „Únikový východ“ k jiným účelům než k 

evakuaci. Dveře označené jako „Únikový východ“ jsou zpravidla elektronicky zastřežené, jejich 

otevřením se mohou spustit systémy protipožární nebo evakuační ochrany. Správa objektu 

může vyžadovat po osobě, která použila dveře označené jako „Únikový východ“ jinak než k 

evakuaci úhradu nákladů spojených s prověření poplachu a s uvedením všech navazujících 

zařízení do standardního režimu. 

20) Nestěhujte nábytek a nemanipulujte s vybavení obchodního centra. 

21) Terasa před hlavním vchodem do Centra se pravidelně během dne uklízí mokrou cestou a 

chemickými prostředky. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není na terase povoleno 

sedět, ležet apod. 

22) Prostor „food courtu“ slouží pro konzumaci potravin zakoupených v přilehlých restauracích, 

konzumace jiných potravin je zakázána. 

23) V prostoru celého OC Atrium Flóra je zakázáno odkládat zavazadla, balíčky atd. 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt spojený s Vašimi nákupy. 

Správa centra Atrium Flóra 


