PROVOZNÍ ŘÁD
Veřejně přístupného internetu
Obce Halenkovice
V rámci projektu „Zavedení internetu do sítě TKR Halenkovice“ byla v obci
Halenkovice v červnu 2006 zprovozněna 3 místa Veřejně přístupného internetu.
Projekt byl financován ze 75% Evropským fondem pro regionální rozvoj, 10% ze
státního rozpočtu a 15% z rozpočtu obce.
Pracovní místa Veřejně přístupného internetu jsou zřízena v budově obecního úřadu
Halenkovice – místnost č. 24, v budově nové části základní školy a v budově hasičské
zbrojnice na Pláňavách.
Pracovní místo v budově OÚ je zpřístupněno denně v rámci otvírací doby kanceláře
úřadu, další dvě pracovní místa jsou zpřístupněna dle předchozí dohody v kanceláři
OÚ nebo, na tel. č. 577 945 736, 577 945 756 (škola), 737 230 578 (velitel hasičů)
I. Vymezení pojmů a obecné úpravy
Provozovatelem míst Veřejně přístupného Internetu je Obec Halenkovice a jím
pověření pracovníci.
Uživatelem je každý občan pracující na internetové stanici míst Veřejně přístupného
Internetu.
Každý nový uživatel internetu se seznámí s provozním řádem, který je k dispozici
v kanceláři OÚ Halenkovice a u jednotlivých pracovišť. Uživatel je povinen dodržovat
stanovená pravidla. Pokud uživatel tyto sjednané podmínky nedodrží, bude
napomenut a může být vyloučen z užívání internetu.
II. Povinnosti uživatele
1. Služby internetu může využívat každý občan starší 10 let.
2. Osoby mladší 10 let mají přístup k internetu za účasti rodičů nebo osob starších 18
let.
3. Osoba starší 15-ti let předloží občanský průkaz, pokud není v místě známa.
4. V době veřejného přístupu k internetu uživatel nahlásí zodpovědné osobě
zahájení a ukončení práce s počítačem a po ukončení je povinen vyčkat
kontroly stavu zařízení. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž
byl předán obsluhou.
5. Uživatel musí ovládat práci na počítači s operačním systémem Windows a
základní principy práce se sítí Internet.
6. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software.
7. Soubory stažené z internetu lze přenést na přenosné nosiče dat (disketa, CD-R,
flash) a tisknout.

8. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah webových stránek a rychlost
připojení.
9. Provozovatel nebo oprávněný pracovník si vyhrazuje právo ukončit podle
potřeby práci uživatele.
10. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače,
které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě.
11. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky
výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
12. Způsobené škody je uživatel povinen uhradit.
13. Maximální doba pro používání veřejného internetu je 30 minut. Tuto dobu je
možné prodloužit o dalších 30 minut, pokud není jiný zájemce.
14. Dobu pobytu je možné předem rezervovat přímo v kanceláři OÚ nebo na výše
uvedených telefonních číslech.
15. U jedné počítačové stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.
16. Uživatel musí dbát pokynů obsluhy a pověřených pracovníků.
II. Platby
1. Používání služby Veřejně přístupného internetu je bezplatné.
III. Zákazy a další ustanovení
1. V místnosti s PC je zakázáno kouřit, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek.
2. Do místnosti s počítačovou stanicí vnášet a požívat jakékoliv potraviny a nápoje.
3. Nedovoleně manipulovat s hardwarem.
4. Nahrávat na pevný disk soubory bez oznámení obsluze, nebo pověřenému
pracovníkovi.
5. Ilegálně stahovat, vypalovat a kopírovat data.
6. Měnit cokoliv na nastavení počítače a programovém vybavení.
7. Vkládat vlastní záznamová média a připojovat ostatní zařízení bez dovolení
obsluhy.
8. Vypínat nebo restartovat počítač.
9. Provozovat počítačové hry.
10. Navštěvovat a ukládat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou,
národnostní nebo náboženskou nenávist nebo podněcují k násilí a užívání drog.
11. Provozovatel instalované stanice si vyhrazuje právo odejmout přístup
k internetové stanici osobám, které poruší tento provozní řád nebo pokyny
pověřených pracovníků Obecního úřadu v Halenkovicích pro užívání internetové
stanice. V krajním případě mají pracovníci pravomoc vykázat tyto osoby
z místnosti a budovy, kde je umístěno zařízení internetu.
Provozní řád pro používání veřejně přístupného internetu je platný od 1. 12. 2006.
Jaromír Blažek, starosta obce Halenkovice, v. r.

