
N Á V Š T Ě V N Í   Ř Á D 

PRO BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI 
 
 
Vstup do prostor zimního stadionu dále jen  ZS  Milevsko je povolen pouze s platnou vstupenkou, 
permanentkou nebo vstupenkou pro jednorázový vstup. Ceny vstupného jsou uveřejněny ve vývěskách ZS, 
po obou stranách pokladny i na internetových  stánkách ZS.  Za ztrátu vstupenky se náhrada neposkytuje. 
 
Provozní doba bruslení veřejnosti je  uvedena na internetových stránkách ZS Milevsko, na programových 
plakátech a na vývěskách před vrátnicí ZS. Dále je program uveřejněn v tisku (Milevský zpravodaj) a na 
internetové adrese  www.spos-milevsko.cz 
 
Vstupem do prostor zimního stadionu se návštěvník zavazuje dodržovat  ,, Provozní řád“  zimního stadionu, 
Devatero návštěvníka bruslení veřejnosti a pokyny pracovníků ZS. Z prostoru ZS může být vykázán 
pořadateli návštěvník pod vlivem alkoholu, návštěvník, který se neřídí pokyny  zaměstnanců ZS a který přes 
napomenutí nedodržuje ,,Provozní řád“. Dále pak návštěvník, který ohrožuje zdraví a majetek ostatních 
návštěvníků a majetek SPOS Milevsko s.r.o. a Města Milevska. Vykázat osobu má právo kterýkoliv 
zaměstnanec ZS a v případě potřeby přivolaná Městské policie nebo Policie ČR. 
 
V případě úrazu, nevolnosti nebo poranění je třeba přivolat zdravotní dozor, pořadatele nebo strojníka ZS 
(ohlašovna v pokladně). 
V celém areálu zimního stadionu je  ZÁKAZ KOU ŘENÍ.  
 
 

Devatero návštěvníka bruslení veřejnosti 
 

1. Nenosím sebou na ledovou plochu hokejku, puk a podobné předměty, které by mohly ostatním 
bruslařům způsobit zranění. 

2. Ke vstupu na ledovou plochu použiji k tomu určená dvířka a nepřeskakuji mantinely. Mohl bych 
způsobit pád jiného bruslaře nebo jej bruslí zranit. 

3. Neházím po ostatních ,,sněhové koule“. 
4. Na ledové ploše se nehoním s ostatními bruslaři a neohrožuji svojí jízdou další bruslaře. 
5. Zbytečně nepolehávám na ledě. Jiný bruslař by mi mohl způsobit zranění. Bezdůvodně 

nepřivolávám zdravotní dozor. 
6. Dodržuji pořadateli přikázaný směr jízdy a ostatní pokyny. 
7. Na ledovou plochu vstupuji pouze v bruslích a s rukavicemi. Děti mladší 6 let v doprovodu dospělé 

osoby. 
8. Během bruslení veřejnosti mám zakázán vstup na horní tribunu. 
9. Neničím cizí majetek, ani jej neznečišťuji např. pliváním, odhazováním odpadků atp. 

 
 
V Milevsku dne …….. 
 
                                                                                                         Petr Zelenka 
                                                                                                             ředitel 

 
 
 



 
 

P R O V O Z N Í   Ř Á D 
ŠATEN A OŠETŘOVNY ZS 

 
 

1. Vstup do šaten pronajatých  hokejovému klubu Milevska nebo TJ Božetice mají povolen trenéři 
pronajatých šaten a hráči daných týmů za přítomnosti trenéra. Trenéři a vedoucí mužstev 
zodpovídají za udržování pořádku v šatnách a přilehlých prostorách. Vzniklý nepořádek je nutno po 
sobě uklidit. 

2. Úklid (důkladnější) šaten pronajatých danými kluby provádí provozovatel. 
3. Vstup do šaten hostů mají povolen osoby, které mají pronajatou ledovou plochu se šatnami a  

zaplacenou vratnou zálohu ve výši 200,- Kč. Zálohu zaplatí osoba , která se prokáže průkazem 
totožnosti. Tato osoba je zároveň zodpovědná za základní pořádek v šatně. Vzniklý nepořádek je 
nutno po sobě uklidit. 

4. Úklid  (důkladnější) šaten hostů provádí provozovatel. 
5. Úklid (důkladnější) sociálních zařízení všech šaten provádí provozovatel. 
6. Vstup do ošetřovny mají povolen členové hokejového klubu, který  ji má pronajatou, vedoucí 

pracovníci klubu a v nutném případě (poranění ostatní návštěvníci ZS) i ostatní osoby v doprovodu 
vrátného. 

7. Úklid (důkladnější) ošetřovny provádí provozovatel. 
8. Ošetřovna musí  být ve funkčním stavu a musí sloužit jako prostor pro ošetření poraněných hráčů i 

ostatních návštěvníků ZS. 
9. Zakazuje se používání elektrických přímotopů. Povoleny pro sušení v šatnách jsou ventilátory a 

odvlhčovače. Obojí s platnou elektrorevizní zprávou, kterou musí mít vlastník k dispozici v případě 
požadavku na předložení ze strany  provozovatele zařízení. 

10. V šatnách a ostatních prostorách platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOU ŘENÍ A MANIPULACE 
S OTEVŘENÝM  OHNĚM ! . Zvláště je zakázána úprava hokejek ohněm v šatnách a místnostech 
zimního stadionu. 

11. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS. 
12. Platí zákaz polepování, popisování, ničení nebo jakákoliv manipulace se zařízením šaten. 
13. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení. 
14. Zakazuje se zbytečně se zdržovat v prostorách chodby, šaten a mezi střídačkami ledové plochy. 
15. Uživatelé šaten jsou povinni dodržovat pořádek a další pokyny provozovatele. Vzniklý nepořádek 

jsou povinni uklidit. 
16. Prostor šaten není uzpůsoben pro uchovávání cenných věcí. Z tohoto důvodu provozovatel nenese 

jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí a zařízení cizích osob vnesených a 
ponechaných v prostoru šaten.  

17. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky šaten a nabývá platnosti dnem 
vyhlášení. 

 
 
 
V Milevsku dne 2010-08-01 
 
 
 
                                                                                                                Petr Zelenka 
                                                                                                           Jednatel společnosti 
 
 



PROVOZNÍ ŘÁD 

ZIMNÍ STADION MILEVSKO 
Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele  -  SPOS Milevsko s.r.o. k zajišťování 
pořádku a bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků zimního stadionu Milevsko. 
 

Článek 1. 
VSTUP DO PROSTOR ZS 

1. Vstup do prostor ZS je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu, a to na zakoupenou platnou 
vstupenku nebo jiné platné povolení. 

2. Provoz  ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti  a pro různé společenské akce. Doba provozu 
je veřejnosti oznamována na internetových stránkách www.spos-milevsko.cz nebo ve vývěskách na ZS 

3. Ceny vstupného na jednotlivé akce  ZS jsou stanoveny platnými cenovými předpisy. Za ztracené nebo použité vstupenky 
se náhrada neposkytuje. 

4. Dětem mladším 6 roků je samostatný vstup do prostor ZS zakázán. Mimo dobu bruslení je vstup dětem povolen jen 
v doprovodu dospělé osoby. 

5. Návštěvníci  ZS jsou povinni se podřídit pokynům pořadatelů. 
6. Vestibul a hlediště ZS  je monitorován kamerovým systémem. 

 
Článek 2. 

VYLOU ČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTOR ZS 
1. Ze vstupu do prostor  ZS se vylučují všechny osoby, které jsou opilé, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných 

látek. 
2. Zakazuje se vstup o otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků ZS. 
3. Vyloučeny z dalšího pohybu na ZS budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo 

ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování. 
4. Vyloučení budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením ZS. 
5. Vyloučit osoby může kterýkoliv zaměstnanec  ZS. 

 
Článek 3. 

PROVOZNÍ POKYNY  
1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS. 
2. Návštěvníci všech sportovních  a společenských akcí musí ukázněně postupovat na svá místa  a po ukončení akce je 

urychleně opustit.  Zakazuje se shromažďování ve vchodech ZS. 
3. Uživatelé i návštěvníci ZS jsou povinni dodržovat pořádek  ve všech prostorech ZS a další pokyny provozovatele. 
4. Přísně se zakazuje házení různých předmětů na ledovou plochu ZS. 
5. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor ZS je zakázáno. 
6. První pomoc se poskytuje v označeném prostoru ZS (ohlašovna v pokladně) 
7. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení ZS. 
8. Pro sportovce v době tréninků jsou přidělovány šatny po dohodě s vrátným  ZS, dle platného ceníku. 
9. Doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící uvolnit ihned ledovou 

plochu, převléci se a opustit ZS. 
10. Při bruslení veřejnosti je nutno na ledové ploše jezdit ukázněně podle ohlášeného směru s přiměřenou rychlostí a 

neohrožovat ostatní osoby. Na ledovou plochu v době bruslení je vstup pouze určenými vchody, nikoliv přelézáním 
hrazení. 

11. Zakazuje se veřejnosti v době bruslení vstupovat na ledovou plochu bez bruslí. 
12. Nalezené předměty se odevzdávají u pokladny nebo pořadateli, který zajistí jejich uchování a zveřejnění místním 

rozhlasem. 
13. Za škody , poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu , jakož i pokynů 

odpovědných zaměstnanců,nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 
14. Ve všech prostorech  ZS je přísný zákaz kouření. 
15. Při akcích v letním období je povolen vstup na betonovou plochu. 

 
Článek 4. 

VŠEOBECNÉ POKYNY 
1. Na osoby, které poškozují zařízení  ZS  nebo ohrožují ostatní osoby, jsou návštěvníci povinni upozornit pořadatele, kteří 

v případě potřeby přivolají Městskou policii nebo Policii ČR. 
2. Tento provozní řád je  závazný pro všechny návštěvníky  ZS  a nabývá platnosti dnem vyhlášení. 

 
 
V Milevsku dne ……….. 
 
                                                                                                                        Petr Zelenka 
                                                                                                                            Ředitel  



Důležitá telefonní čísla 
 
 
 - SPOS Milevsko s.r.o. -     telefonní ústředna: …………………….. 382 521 269 

- ředitel společnosti: ……………………... 736 671 945 
                               ……………………… 382 521 916 
        
ekonom: ………………………………… 382 521 304 
               ………………………………..  736 671 946 
vedoucí strojník ZS:……………………. 739 042 403 
 

 
zdravotnická záchranná služba: ……………….…………………… . 155 
poliklinika Milevsko: ………........................................................... . 382 503 222 
 

 
 hasiči: …………………………………………..…………………..  150 
                ………………………………..…………………………..  950 246 011 
                ………………………………..…………………………..  382 521 082 
 

 
policie ČR: …………………………………………………………  158 
                   ………………………………………..……………….  382 521 138 
 

 
Městská policie Milevsko: ………………………………………..  156  
                                           ……………………………………….  382 521 389 
                                           . ………………………………...…....  382 522 740 
 

 
poruchy vody – stř. Milevsko: ………… ………………………..  382 521 921 
                                                 ……………………………………  387 761 911 
                                                 ……………………………………  844 844 870 
 

  
poruchy el. energie: ……………………………………….……….  383 321 374 
                                 ………………………………….…………....  800 225 577 
 

 
poruchy plynu: ……………………………………………………  1239 
                         ………………………………….………………...  382 521 273 

 
 
          

sdružený záchranný systém: ………………………………………  112  
 
 
 
 

V Milevsku dne 30.11.2007 


