
P R O V O Z N Í   Ř Á D 

ŠATEN SPORTOVNÍ HALY 
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 Sportovní haly, přilehlých sportovních ploch a šaten SH v Milevsku. 
 

Článek 1. 
Prostor šaten sportovní haly 

 
1. Vstup do šaten mají povolen POUZE osoby, které mají pronajatá sportoviště podléhající sportovní 

hale 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. 

2. Úklid  (důkladnější) šaten provádí provozovatel. 
3. Úklid sociálních zařízení všech šaten provádí provozovatel. 
4. Zakazuje se používání jakýchkoliv elektrických strojů či přístrojů v prostorách šaten.  
5. V šatnách a ostatních prostorách platí ZÁKAZ KOU ŘENÍ A MANIPULACE S OTEV ŘENÝM  

OHNĚM ! . Zvláště je zakázána úprava náčiní nebo nářadí ohněm v šatnách a ostatních místnostech 
sportovní haly. 

6. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení sportovní haly, přilehlých sportovišť a prostor šaten. 
7. Platí zákaz polepování, popisování, ničení nebo jakákoliv manipulace se zařízením šaten. 
8. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení. 
9. Zakazuje se zbytečně zdržovat v prostorách chodby, šaten a meziprostoru spojovací chodby se 

sportovní halou. 
10. Uživatelé šaten jsou povinni dodržovat pořádek a další pokyny provozovatele. Vzniklý hrubý 

nepořádek jsou povinni uklidit. 
11. Nalezené předměty se odevzdávají na vrátnici, kde zajistí jejich uchování a zveřejnění na vývěsních 

místech sportovní haly a vrátnice. 
12. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za věci vnesené a ponechané v daných prostorách. 
13. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky šaten a nabývá platnosti dnem 

vyhlášení. 
 

Článek 2. 
VYLOU ČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTOR SH, PŘILEHLÝCH SPORTOVNÍCH 

PLOCH A ŠATEN SH 
 

1. Ze vstupu do prostor  SH, přilehlých sportovních ploch a šaten se vylučují všechny osoby, které jsou 
opilé, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek. 

2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků a 
uživatelů SH, přilehlých sportovních ploch a šaten. 

3. Vyloučeny z dalšího pohybu  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 a vybavením 
sportovních prostor a šaten. 

5. Vyloučit osoby může kterýkoliv zaměstnanec  provozovatele. 
6. V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnance provozovatele je daný zaměstnanec oprávněn 

požádat o spolupráci a pomoc Městskou policii Milevsko a PČR. 
 
 
V Milevsku dne 2009-11-04 
 
                                                                                                                Petr Zelenka 
                                                                                                            Jednatel společnosti 


