
Provozní řád 

Nákupní galerie Nová Louže 
ul. Polská 1308, 562 06 Ústí nad Orlicí

■  Majitelem a správcem nemovitosti čp. 1308 v Ústí nad Orlicí, ulice Polská (dále jen „Budova“) je KONZUM,
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, se sídlem Tvardkova čp.1191, 562 01 Ústí nad Orlicí.

■ Návštěvníci, zaměstnanci, nájemci a dodavatelé jsou povinni řídit se právními předpisy ČR a dodržovat zásady
požární ochrany, hygienické a bezpečnostní předpisy. 

■ V zájmu zajištění provozu, bezpečnosti a pořádku v nákupní galerii Nová Louže jsou pro Budovu vydány Požární
poplachové směrnice a  Návštěvní řád. Všichni uživatelé Budovy jsou povinni se s těmito předpisy seznámit a
řídit se jimi. 
.
■ Provozní doba Budovy je stanovena v pracovní dny od 6:30 do 20:00 hodin, v sobotu a v neděli od 7:00 do 20:00
hodin. Otevření Budovy pro veřejnost zajišťují zaměstnanci prodejny KONZUM market. 

■ Chodby, schodiště, východy a ostatní prostory Budovy, sloužící jako únikové cesty, musí zůstat trvale volné.
Není povoleno tyto prostory užívat jako skladiště nebo odstavné plochy.

■ Je zakázáno užívat  prostory Budovy pro jakékoliv hlučné, nepřístojné, nebezpečné, nezákonné či nemorální
účely a chování.  Každý uživatel  Budovy je povinen se zdržet  všech jednání,  která by rušila,  omezovala nebo
ohrožovala vlastnická práva majitele Budovy, užívací práva nájemníků Budovy a ostatních návštěvníků.

■ Veškerý odpad musí být ukládán pouze do řádných nádob k tomuto účelu určených. Je zakázáno v Budově
manipulovat  s látkami,  jež jsou nebezpečné,  škodlivé  nebo znečišťující,  nebo mohou poškodit  budovu,  životní
prostředí, či způsobit újmu na zdraví osob.

Některá důležitá telefonní čísla
Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský záchranný sbor 150  
Zdravotní záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156

ČEZ poruchy                               840 850 860
RWE poruchy                  1239
Tepvos, hlášení havárií vody 777 673 350                

Majitel a správce nemovitosti  si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tento Provozní řád. Jeho aktuální znění je
vyvěšeno na webových stránkách nákupní galerie www.nova-louze.cz. 

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212 zapsáno v OR KS v Hradci
Králové, oddíl Dr XVIII, vložka 352, e-mail:  nazory@konzumuo.cz, tel. vedoucí TS 602277794, údržba 602554856, domovní
správa 465553329
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