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PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU 
 

 

Tento provozní řád vydává Město Česká Kamenice, okres Děčín za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a 
sportu a využívání volného času zejména mládeže v České Kamenici a blízkém okolí. 

 
Čl. I  

Využívání sportovního areálu 

1. Zřizovatelem - správcem víceúčelového sportovního areálu (dále jen hřiště) v ulici Komenského je 
Město Česká Kamenice. 

2. Vstup na hřiště je povolen pouze za podmínek tohoto provozního řádu.  
3. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, 

zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, volejbal, florbal, házená, nohejbal a 
atletika).  

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

Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku. viz Čl. č. III.  

Čl. II 
Provoz a správa hřiště 

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá: 
Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, tel.: 778 706 828 

2. Provozní doba:  
letní provoz (duben – září) - 8:00 – 20:00 hodin (o prodloužení provozní doby ve výjimečných 

případech může rozhodnout dozor-správce hřiště) 
zimní provoz (říjen – březen) - hřiště otevřeno v případě příznivého počasí 
(rozhoduje dozor-správce hřiště) 
 

Časový rozvrh využití hřiště: dle rezervačního systému:  
https://ceska-kamenice.isportsystem.cz/  („areál Komenského“) nebo: 
 

pondělí – 
pátek 

8:00 – 15:15 
výuka TV všech škol v rámci vyučování, 
sportovní akce dle nahlášení 

15:15 – 17:00 
(letní provoz) 

Volný vstup pro veřejnost 
 

sobota - 
neděle 

14:00 – 17:00 
(letní provoz) 

Volný vstup pro veřejnost 

dny školního 
volna 
(pázdniny) 

10:00 – 20:00 
(letní provoz) 

Volný vstup pro veřejnost, 

 
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 
objednavateli. 

4. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit 
nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat 
napříště od tohoto objednatele další objednávky. 

5. Pokud se na hřišti sejde více zájemců (skupin), mají přednost volby činnosti ti, kteří 
přišli dříve. V takovém případě je doba využívání sportoviště pro jednu činnost 

omezena na 90 minut. Přednost užívání má předem objednaný 
organizovaný pronájem.  

https://ceska-kamenice.isportsystem.cz/
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6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním 
okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. 

7. Správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru hřiště ani za 
případné újmy na zdraví. 

8. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle ceníku pro 
předem objednané organizované – zájmové skupiny nebo individuální užívání: 

 

 

vybavení v ceně školy 

individuální 
pronájem, 

organizované sport. 
subjekty a akce 

volejbal síť,míč - 50 Kč/hod./1hřiště 
basketbal míč - 50 Kč/hod./1hřiště 
nohejbal síť,míč - 50 Kč/hod./1hřiště 
házená míč - 100 Kč/hod. 
minikopaná míč - 100 Kč/hod. 
tenis síť - 100 Kč/hod. 
+ osvětlení - 100 Kč/hod. 100 Kč/hod. 

Minimální doba pronájmu je jedna hodina. 
 

Čl. III 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

 

1. V areálu hřiště je zakázáno: 

 ničit zařízení hřiště včetně oplocení 

 odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 

 kouřit, manipulovat s ohněm a ostrými předměty 

 konzumovat alkoholické nápoje 

 vstupovat v nevhodné obuvi - kopačky se špunty, tretry, boty s podpatkem apod. 

 vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 

 přemisťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa 

 vjíždět na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardech apod. 

 provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů 

 vodit a venčit psy, nosit skleněné lahve 

 vstupovat na plochy mimo vyhrazená sportoviště 

2. 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).  

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

4. Uživatelům hřiště je k dispozici sociální zařízení (WC a umývárna v budově č.p. 288 – Dům 
kultury) – po předchozí domluvě se správcem. 

5. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí. 
6. Uživatel je povinen dbát dalších nařízení a pokynů správce. 
7. Činnost na hřišti je monitorována bezpečnostním kamerovým systémem. 

 
Čl. IV 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 
 

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 
2. Závažné porušení provozního řádu nebo opakované porušení může být důvodem 

k dlouhodobému zákazu vstupu na hřiště. 
3. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště. Úmyslně 

způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit. 
4. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití 

v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii v České Kamenici,  
telefon č. 724 590 075 nebo přímo správci hřiště telefon 778 706 828. 

5. Schváleno Radou města Česká Kamenice na její 20. schůzi dne 25.10.2021 usnesením číslo 
512/20/RM/2021. 

 


