
Provozní řád víceúčelového hřiště u nové sportovní haly, Zalužanská 
1457, Mladá Boleslav 

Tento provozní řád vydává Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. za 
účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména 

mládeže. 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště je Městská společnost sportovní a rekreační 
areály, s. r. o., Viničná 31, 293 01, Mladá Boleslav. 

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, 
zejména k míčovým hrám (tenis, malá kopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.). 

3. Osobám mladším 15 let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, 
zákonného zástupce či jiné dospělé osoby. 

4. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění 
uživatelů. 

5. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. 
6. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat jeden dohodnutý druh 

sportu. Po celou dobu přítomnosti se chová tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví a bezpečnost 
ostatních přítomných. Dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen 
dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. IV. 

7. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení hřiště, 
případně i za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech. 

8. Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví 
vzniklé při sportovních činnostech. Cennosti a jiné předměty je možné uschovat po dobu užívání 
hřiště u správce nové sportovní haly. 

Čl. II 
Provoz a správa hřiště 

1. Za provoz hřiště odpovídá správce, Aleš Kohout (tel. 722 946 095), v jeho nepřítomnosti správce 
nové sportovní haly, který vykonává běžnou kontrolu hřiště (2x denně). 

2. Veškeré zařízení sportovního areálu podléhá tří stupňové kontrole (tj. 1. stupeň – roční, 2. stupeň 
– provozní, 3. stupeň týdenní).    

3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn 
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat 
objednateli. 

4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním 
okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. Pokud tak neučiní, bude 
náhrada za případné škody vymáhána na objednateli. 

5. Objednatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním 
ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit. 

6. Areál je střežen kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku provozovatele. 
 
 



Denní provozní doba víceúčelového hřiště: 
 

   duben – září  pondělí – pátek  8:00 – 22:00  
         sobota – neděle 9:00 – 22:00 
   říjen – březen  pondělí – neděle 8:00 – 17:00 
      sobota – neděle 9:00 – 17:00 
 

Čl. III 
Provozní režim hřiště 

1. K evidenci a informaci o obsazenosti slouží tabulka, která je dostupná na webu provozovatele, 
www.saramb.cz. 

2. Minimální hrací doba je 60 minut, maximální doba rezervace je 120 minut. 
3. Rezervace je možná osobně u správce haly, telefonicky na 722946095, emailem na 

kohout@saramb.cz, nebo info@saramb.cz, nebo přes rezervační formulář na www.saramb.cz. 
4. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve.  
5. Nebude-li objednané hřiště objednatelem obsazeno do 10 minut po uplynutí začátku objednané 

hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce. 
6. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně 

správce. V tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci. Pořadí zájemců bude 
určováno takto: telefon, email, osobně u správce. 

7. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení hřiště cizímu subjektu, např. za účelem pořádání 
turnaje apod. 

8. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech. 
Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny v rezervační tabulce na webu provozovatele. 
Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci. 

9. Pokud se objednatel včas neomluví, případně nezruší rezervaci, nebude mu již hřiště více 
rezervováno! 

10. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen 
uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek. 

Čl. IV 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy. 
2. V této souvislosti zde platí zákaz: 

- kouření v celém areálu víceúčelového hřiště 
- vstupu při bouřce 
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
- vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou 
- manipulace s ostrými předměty 
- používání treter s větší délkou hřebů než 9 mm 
- vstupu dětem do 15 let bez doprovodu rodičů 
- vstupu podnapilým osobám 
- vodění na hřiště jakýchkoli zvířat 
- vjezdu na motocyklu, pohyb na kolečkových bruslích, či skateboardech nebo s vozíky 
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- konzumace alkoholických nápojů, omamných, toxických a psychotropních látek 
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu 
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa, nebo provádění 

jakýchkoli úprav a zásahů na vybavení hřiště bez souhlasu provozovatele 
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 
- odhazování žvýkaček na umělý povrch                
- není dovolen přístup na doskočiště a roznášení písku na běžeckou dráhu 

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím 
osobám (tenis - max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí).  

4. Platí přísný zákaz v prostorách venkovního veřejného hřiště hlasitě pouštět reprodukovanou 
hudbu nebo produkovat hudbu/zvuky přes zesilovací zařízení, a to v jakoukoliv dobu. Opakované 
neuposlechnutí žádosti o vypnutí reprodukované hudby/rušení zvuky může vyústit ve vykázání 
návštěvníka z prostor hřiště. 

5. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo 
obtěžovat nejbližší okolí. 

6. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná 
po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních. 

7. Sportovní vybavení návštěvníků musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat 
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

8. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích. Pokud jde o stojany na 
kola před vstupem do haly, tyto stojany slouží výhradně k odkládání kol jak návštěvníků haly tak i 
jiné veřejnosti. Tyto stojany stojí na veřejném prostranství a nejsou součástí areálu haly. Nejedná 
se proto o místo určené k odkládání kol ve smyslu ust. §2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a provozovatel nebo vlastník haly proto neodpovídá za ztrátu nebo 
poškození kola umístěného ve veřejném stojanu. 

Čl. IV 
Nedodržování ustanovení provozního řádu 

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád,je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v 

souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii, číslo 156. 
3. Tento provozní řád bude vyvěšen na webových stránkách provozovatele, www.saramb.cz a 

v tištěné podobě u správce přilehlé sportovní haly. 
 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 19.8.2020 
 
 
 

 
Ing. Ondřej Rameš 
Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 
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