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PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU
BROUZDALIŠTĚ
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1) Účelem tohoto řádu je stanovit požadavky a podmínky pro možnost využití
brouzdaliště v areálu koupaliště Milevsko v návaznosti na obecně závazné právní
předpisy a podmínky k ochraně veřejného pořádku.
2) Řád se vztahuje na veškeré fyzické i právnické osoby, které se v prostoru areálu
zdržují. Každá fyzická či právnické osoba (dále jen „osoba“) je povinna dodržovat
ustanovení tohoto řádu v rozsahu, jak je dále uvedeno.
3) Do prostoru areálu je ZAKÁZÁNO vstupovat s domácími zvířaty či jinými živočichy.
Čl. II.
Vstup do prostoru brouzdaliště
1) Vstup do prostor brouzdaliště je dobrovolný a je umožněn každé osobě splňující
podmínky a požadavky tohoto Provozního řádu. Vstup každé osoby je na její vlastní
nebezpečí a odpovědnost. Pro vstup a pohyb dětí platí obecná ustanovení jako pro
vstup a pohyb na veřejném prostranství –viz též odstavec 5. Za pohyb dětí v prostoru
brouzdaliště odpovídají rodiče nebo doprovod.
2) Vstup do brouzdaliště je povolen pouze dětem do 4 let a to ouze v doprovodu a pod
dohledem osoby starší 18-ti let.
Čl. III.
Vyloučení osob z prostoru brouzdaliště
1) Do brouzdaliště je ZAKÁZÁN přístup osobám, které jsou starší 4 let s výjimkou
doprovodu dítěte do 4 let.
2) Z prostoru areálu může být vykázána osoba, která neplní tento provozní řád a provozní
řád koupaliště Milevsko.
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Čl. VI
Ostatní ustanovení
Brouzdaliště nepodléhá přímému dozoru. Případné přivolání lékařské pomoci, policie
nebo hasičů může v odůvodněných případech provést jakákoliv odpovědná osoba.
Ostatní osoby pak musí uposlechnout a řídit se pokyny těchto orgánů.
Stížnosti týkající se provozu areálu se předkládají provozovateli areálu.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.7.2012
Tento řád je závazný pro všechny uživatele a osoby využívající a pohybující se
v prostorách areálu.
Tento řád neruší pokyny provozního řádu koupaliště Milevsko, pouze jeho ustanovení
stávající řád areálu doplňují.
Tento návštěvní řád vydává provozovatel areálu : SPOS Milevsko s.r.o., J. A.
Komenského 1034, 399 01 Milevsko, IČ 260 30 756, www.spos-milevsko.cz,
info@spos-milevsko.cz.
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