
Provozní řád víceúčelového sportoviště 
Dolní Bousov. 

 
1. Provozovatelem víceúčelového sportoviště je město Dolní Bousov. 
2. Za provoz sportoviště odpovídá pověřený správce. 
3. Sportoviště je určeno k provozování míčových her (tenis, minikopaná, košíková, 

odbíjená, nohejbal aj.), atletice (disciplínám, pro které je uzpůsobeno) a lednímu 
bruslení. 

4. Provozní doba je od 9.00 h do 22.00 h. (Základní škola od 8.00 h). 
5. Objednávky zajišťuje správce hřiště. 
6. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu 

ohlásit nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce 
oprávněn napříště nepřijímat od tohoto objednavatele další objednávky. 

7. Sportoviště si může pronajmout občan (dále nájemce) starší 18-ti let. Ten musí být 
také přítomen převzetí a předání sportoviště a je odpovědný za dodržování tohoto řádu 
všemi přítomnými v jeho skupině.  

8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportoviště a také při 
nutných opravách či údržbě, je provozovatel (správce) oprávněn provoz sportoviště 
přerušit. 

9. Dojde-li během provozu sportoviště k poruše či škodě, je nájemce povinen provoz 
přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit správci. 

10. Správce může odmítnout poskytnutí sportoviště při střetu termínů více zájemců. 
11. Správce může odmítnout  poskytnutí sportoviště i pro pravidelné uživatele v případě 

mimořádné akce (např. celodenní turnaj). 
12. Do doby pronájmu se započítává příprava sportoviště (natažení sítí, umístění branek 

spod.) a úklid sportovního nářadí a pomůcek, včetně úklidu sportoviště nájemcem. 
13. Zjistí-li nájemce při příchodu na sportoviště jakékoliv závady, nezačne sportoviště 

užívat a tyto skutečnosti ihned oznámí správci. V případě, že tak neučiní, nese 
odpovědnost za škody, které byly způsobeny před nástupem nájemce na sportoviště. 
V případě nejasností či sporu nepřevezme nastupující nájemce sportoviště.  

14. Nájemce se smí sám nebo se svými společníky zdržovat na sportovišti pouze po dobu, 
na kterou má sjednaný nájem. 

15. Správce má právo (v případě pochybností) žádat po uživatelích doložení trvalého 
bydliště na území obce platným dokladem. 

16. Osvětlení sportoviště musí být používáno v souladu s bezpečnostními předpisy  
            a účelně. Nájemce odpovídá za ekonomické využití a zamezí tomu, aby osvětlení bylo   
            bezdůvodně rozsvěceno a zhasínáno.  

17. Každý nájemce dostane při zaplacení nájmu, který se hradí předem, doklad                  
o zaplacení. 

18. Opakované či úmyslné poškození sportoviště jakož i nedodržování tohoto provozního 
řádu, může mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině 
osob nebo spolku. Pronájem sportoviště pro Základní školu Dolní Bousov řeší 
samostatná smlouva. 

19. Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat 
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat zařízení sportoviště. 

20. Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu správce může být řešen jako 
přestupek podle Přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění. 



21. Město Dolní Bousov ani jím pověřený správce nenese odpovědnost za případné úrazy 
vzniklé na sportovišti. 

22. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první 
pomoci přístupná po dohodě se správcem. 

23. Tento provozní řád sportoviště byl schválen radou města. 
24. V areálu sportoviště jsou uživatelé povinni dodržovat čistotu a následující pravidla: 

- zákaz odhazování odpadků mimo určená místa včetně žvýkaček! 
- zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou   
   podrážkou nebo ve znečištěné obuvi, 
- zákaz manipulace s ostrými předměty 
- zákaz jízdy na kole 
- zákaz používání treter s větší délkou hřebů než 9mm (tretry pouze na běžecké dráze) 

            - zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení sportoviště mimo stanovená místa 
            - zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu 
            - zákaz používání nápojů na bázi Coly (CocaCola, PepsiCola, AroCola, Kofola atd.) 
            - zákaz vstupu podnapilým osobám 
            - zákaz kouření v celém areálu 
            - zákaz vstupu se zvířaty 
            - není dovolen přístup na doskočiště a roznášení písku na běžeckou dráhu 
 
V Dolním Bousově dne 5.6.2008 
 

Ceník za pronájem víceúčelového 
sportoviště Dolní Bousov. 

          

          Kč 
- žáci ZŠ Dolní Bousov v rámci výuky       bez poplatku 
- organizovaná sportovní činnost dětí (znamená, že dospělí   
   nesportují, pouze dohlížejí na děti, případně cvičení metodicky  
   vedou) 

 
 
      bez poplatku 

- ostatní občané obce včetně členů sportovních organizací a  
   spolků                                             - celé hřiště 
                                                           - kutr na volejbal a nohejbal 
                                                           - atletická sportoviště 

 
      100,-/hodinu 
      100,-/hodinu 
        20,-/osobu/hodinu 

- „cizí“ uživatelé (nemají trvalé bydliště v obci ani rekreační   
  objekt)                                              - celé hřiště 
                                                           - kutr na volejbal a nohejbal 
                                                           - atletická sportoviště 

 
      200,-/hodinu 
      200,-/hodinu 
        40,-/osobu/hodinu 

- při použití osvětlení ke všem cenám příplatek za každou    
   započatou hodinu 

 
      100,- 

 

Odpovědný zástupce provozovatele:   

Zdeněk Škaloud, V Lipkách 253, Dolní Bousov                          
(rodinný dům asi 100 m od areálu) 

Tel: 326 396 827,    mobilní telefon: 737477378 


