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Provozní řád sportovního areálu v Bakově nad Jizerou 
 

Provozovatel:  
Město Bakov nad Jizerou 
IČO 00237418 
Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou 
 
Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu na sportovišti a musí 
být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován. Areál i veškeré 
vybavení je majetkem provozovatele a je postaven na jeho pozemku. Areál je 
provozován celoročně. 
 

čl. I - Vstup do areálu: 
1) Víceúčelové sportoviště je zařízením pro rekreační a sportovní činnost. 

2) Sportoviště je určeno ke všem druhům kolektivních i individuálních 
míčových her a vybraným atletickým disciplínám. 

3) Do areálu mají přístup osoby pouze se souhlasem správce. Při vstupu do 
areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto řádu. 

4) V areálu je položen umělý trávník EDEL ELITE (hřiště) a polyuretanový 
povrch CONIPUR SP (atletická dráha). Vstup na umělé povrchy je 
povolen pouze v běžné sportovní obuvi nejlépe se světlou podrážkou.  
Na umělý trávník je možno použít i kopačky „tarfy“. U povrchu 
atletické dráhy je možno použít i tretry, nesmí s nimi být však 
vstupováno na umělý trávník. Nedoporučuje se obuv s černou 
podrážkou, která zanechává na povrchu stopy. 

5) V areálu je úplný zákaz jízdy na kole, na kolečkových bruslích, na 
skateboardech, na tříkolkách a na koloběžkách po celé umělé ploše hřiště. 
Zároveň platí v celém areálu zákaz parkování malých motocyklů. 

6) Do areálu je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat. 

7) Na umělý povrch je zákaz vstupu s otevřeným ohněm a v celém areálu 
platí zákaz kouření. 

8) Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu a veškerý 
odpad budou vhazovat do odpadkového koše.  

9) Uživatelům je zakázáno provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala 
klidné využívání sportovního hřiště a obyvatel žijících v přilehlém okolí. 

10) Míče si hráči zajišťují sami. 

11) Hokejky se mohou používat pouze plastové f1orbalové. 

12) Ten, kdo si půjčil od správce klíče, ručí za to, že po jeho odchodu bude 
areál vždy uzamčen. Zneužití klíče nebo jeho ztráta = 500 Kč pokuta. 

13) Uživatelé vstupují do prostoru areálu na vlastní nebezpečí a 
zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které 
si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním provozního 
řádu nebo mu je způsobí někdo jiný. 

14) Na sportoviště nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu a 
které by mohly svým chováním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v 
areálu.  

15) Případný úraz a poškození areálu se hlásí správci. 

 

čl. II - Provozní doba 
1) Hřiště slouží školní tělovýchově v době školního vyučování.  

2) Doba využití pro veřejnost se stanovuje takto: 

 pondělí, středa ……………………………………… 14.00 – 21.00 

 úterý, čtvrtek …………………………………..…… 15.30 – 21.00 

 pátek …………………………………………..…… 14.00 – 22.00  

 víkendy, svátky a doba školních prázdnin …….…… 08.00 – 22.00 

V zimním období se areál uzavírá nejpozději v 17 hodin. 

(provozní doba může být po posouzení správcem zkrácena dle světelných 
či klimatických podmínek). 

3) Rezervace pro skupiny (o minimálním počtu 4 osob) je možná u správce, 
na níže uvedené adrese, maximálně 14 dní dopředu. Při rezervaci je 
objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě 
neočekávaného uzavření areálu (čl. II, odst. 6) správcem nebo 
provozovatelem informován. Rezervace je přijímána maximálně na dobu 2 
hodin. 

4) Pokud budou chtít hřiště s umělým trávníkem využívat bakovské sportovní 
a zájmové organizace a škola mimo dobu školního vyučování, jsou povinni 
si termín objednat u správce, maximálně však 14 dní dopředu. Rezervace 
se též přijímá maximálně na 2 hodiny, k rezervaci delší (za účelem 
pořádání turnajů apod.) je nutný souhlas provozovatele. 

5) Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen 
tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 12 hodin předem. 
Pokud tak neučiní, je objednatel, na něhož se vztahuje povinnost platby za 
pronájem plochy, povinen uhradit cenu objednávku; jinak je správce 
oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky. 

6) Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či 
technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím 
správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. S případnými 
rozhodnutími o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce 
objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u 
vchodu do sportovního areálu. 

7) V případě turnajů nebo jiných větších akcí je třeba termín dohodnout 
individuálně ve větším předstihu.  

8) Správce areálu: Alexander Tobiáš, Družstevní 856 Bakov nad Jizerou. 
Telefon 326 781 056. 

 

čl. III - Provozní pokyny pro návštěvníky, ceník 
1) Místním občanům a bakovským sportovním a zájmovým organizacím je areál 

přístupný zdarma. Při rezervaci skupinou (čl. II, odst. 3) činí cena za 
pronájem:  

 pro bakovské občany ………  20,- Kč/hod. pronájmu 

 pro cizí ……………………. 100,- Kč/hod. pronájmu 

Poplatek musí být uhrazen před vstupem na hrací plochu (při převzetí klíče).  

2) V případě, že se hráč nedostaví do 15-ti minut po objednané hodině, jeho 
rezervace se ruší.  

3) Správce vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení. Přehled rezervací je 
pro informaci veřejnosti u správce. 

4) Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv 
porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště 
vyloučeni.  

 

čl. IV - Telefonní kontakty 
Provozovatel:  326 781 500 
Správce:   326 781 056 
Městská policie:  724 933 100 
Záchranná služba: 155 
Hasiči:   150 
Policie:   158 

 

 

Závěrečná ustanovení 

Provozní řád sportovního areálu byl schválen Radou města Bakova nad Jizerou 
usnesením R344/18-09 dne 14.12.2009 a je platný od 1.1.2010. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
    Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 

 
 


