
SPOS Milevsko s.r.o., J.A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko
IČ: 26030756, DIČ: CZ 26030756

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU

Čl. I
Úvodní ustanovení

1) Účelem tohoto řádu koupaliště v Milevsku (dále jen areál) je stanovit požadavky a
    podmínky pro možnost využití areálu 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 právnická 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 prostor areálu

1) Vstup do prostor areálu 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 areálu
    odpovídají rodiče nebo doprovod.
2) Vstup do prostoru areálu je povolen pouze ve vyznačené době.
3) Maximální kapacita osob pro využití nádrží je stanovena takto :

- malá nádrž 158 osob
- velká nádrž 100 osob 

4) Správce areálu - SPOS Milevsko s.r.o. má právo omezit nebo zamezit vstupu osob do
    areálu při naplnění kapacity, osobám nesplňujícím podmínky uvedené v čl. III.,
    z technických nebo provozních důvodů i mimo rámec vyznačené provozní doby.
5) Vstup do areálu je dětem do 10 let umožněn pouze v doprovodu rodičů nebo osoby
    starší 18-ti let. 
6) Provozovatel může vyčlenit provoz a to i částečně pro jiné účely. V takovém případě
    není daná část areálu veřejnosti přístupná. 

ČI. III
Vyloučení osob z prostoru areálu

1) Do areálu je ZAKÁZÁN přístup osobám, které jsou postiženy nakažlivými nebo
    infekčními chorobami, chorobami budícími odpor, bacilonosičům, osobám
    zahmyzeným apod., a to bez ohlednu na to, zda takové osobě byl či nebyl orgánem 
    ochrany veřejného zdraví uložen zvýšený zdravotní dohled nebo dozor. Vstup do
    areálu je ZAKÁZÁN také osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
2) Z prostoru areálu může být vykázána osoba, která přes upozornění porušuje
   ustanovení tohoto řádu, event. jiné právní předpisy nebo v souvislosti s bezpečností
   provozu areálu neuposlechne pokynů provozovatele či plavčíka. Na osobu
   neuposlechnuvší výzvy provozovatele nebo plavčíka může být přivolána městská nebo
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   státní policie, která dále postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

ČI. IV
Pokyny pro pohyb osob v areálu

1) Pohyb osob v prostoru a okolí areálu není organizován ani regulován. Osoby
    pohybující se v prostoru areálu se zde pohybují na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
2) Doba pro využití areálu je vyznačena na tabulích v prostoru areálu.
3) Před vstupem do vodních nádrží jsou osoby z hygienických důvodů povinni použít
    sprchy a WC a řádně se umýt mýdlem. Plavky nebo jiný koupací oděv musí být čisté,    
    ZAKÁZÁNO je koupaní pouze ve spodním pradle a bez oděvu.
4) Provozovatel neodpovídá za škody či ztráty na odložených věcech. Předměty nalezené v
     prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u pokladny, kde bude proveden zápis do 
     knihy nálezů.
5) Osoby pohybující se v prostorách areálu se zde musí pohybovat opatrně, jsou povinni
    dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a
    jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele a plavčika. 
6) Čistá zóna je prostor se zvláštním omezením viz čl. V v přímém prostoru vodních
    nádrží.
7) Hloubka nádrží :

 - malá nádrž má hloubku od 0,4 do 0,8 metru
 - velká nádrž má hloubku od 1,2 do 1,5 metru

Čl. V
ZÁKAZ a omezení některých činností

1) Je ZAKÁZÁNO 
a) Přemisťovat předměty a zařízení, manipulovat s rozvody vody a elektřiny nebo
    jinak zasahovat do majetku areálu
b) Vstupovat do zakázaných prostor
c) Nepřístojně se chovat, ohrožovat bezpečnost svojí a ostatních osob v areálu, `  
    narušovat pořádek a zásady mravnosti a slušného chováni a hlukem rušit
    ostatní
d) Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody, pobíhat po ochozech a skákat
    z kteréhokoliv místa do nádrží
e) Závodně plavat 
I)  Bezdůvodně volat o pomoc
g) Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním žvýkaček a
    odpadků, čištěním nebo praním prádla a to včetně plavek nebo koupacích
    oděvů, vykonáváním osobních potřeb mimo místa k tomu určená, apod.
h) Vyplachovat si ústa v nádržích i mimo ně, holit se, stříhat si vlasy, provádět
    manikúru a pedikúru mimo vyhrazené prostory apod.
i)  Kouřit v prostorách a v blízkosti čisté zóny nádrží 
j)  Vnášet do prostor areálu ostré předměty a předměty ohrožující bezpečnost
    návštěvníků areálu
k) Konzumovat pokrmy a nápoje v prostoru čisté zóny
l)  Používat rozhlasové přijímače nebo jiná zařízení narušující klid ostatních osob
m) Vjíždět dětskými kočárky do prostoru čisté zóny
n) Vjíždět nebo vodit kola nebo jiné dopravní prostředky do areálu 
o) Používání vodních ploutví, samostatných nafukovacích kruhů, matrací a

               nafukovacích vest
p) Plýtvat vodou při mytí a sprchování
q) Vstupovat do prostor areálu s domácími zvířaty nebo jinými živočichy
r)  Vnášet do prostoru areálu jakékoliv zbraně

2) Každý návštěvník areálu je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na
    zdraví ostatních ani ke škodám na majetku areálu. V připadě, že ke škodě dojde, každý
    odpovídá v souladu s obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobil
    porušením právní povinnosti.
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ČI. VI
Ostatní ustanovení

1) Areál nepodléhá přímému dozoru. Případné přivolání lékařské pomoci, policie nebo
    hasičů může v odůvodněných případech provést jakákoliv odpovědná osoba. Ostatni
    osoby pak musí uposlechnout a řidit se pokyny těchto organů.
2) Stížnosti týkající se provozu areálu se předkládají provozovateli areálu.

   Důležitá telefonní čísla: 
   Jednatel SPOS Milevsko s.r.o. 725 795 085              Záchranná služba : 155
   Správce areálu : 722 642 394            Hasiči :         150
   Policie ČR Milevsko : 974 235 730            Městská Policie :     156
   Voda : 606 733 642              Policie ČR :             158
   Elektrická energie : 800 22 55 77            Tísňové volání: 112

 
ČI. VII

Závěrečná ustanovení
1) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2018
2) Tento řad je závazný pro všechny uživatele a osoby využívající a pohybující se v 
     prostorách areálu. 
3) 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.

PROVOZNÍ ŘÁD HERNÍCH PRVKŮ V PROSTORU AREÁLU
KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU

ČI. I
Úvodní ustanovení

1) Účelem tohoto řádu je stanovit a jasně specifikovat pravidla používání herních     
prvků instalovaných v prostorách koupaliště v Milevsku.

Čl. II
Užívání herních prvků a jejich kapacita

1) Vstup do prostoru herních prvků 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 prostranstvi -. viz tež odstavec 5. Za pohyb dětí v prostoru herních 
    prvků a na nich odpovídají rodiče nebo doprovod.
2) Kapacitní omezení herních prvků :

a) Dětský hrad - sestava Flora 4D 
-   věk uživatelů je stanoven v rozmezí  od 3 do 12 let
-   maximální hmotnost osoby je 50 kg
-   vstup pouze s očištěnou obuví
b) Vahadlová houpačka - 01 dřevěná 
-   věk uživatelů je stanoven v rozmezí od 3 do 12 let
-   maximální hmotnost osoby je 40 kg 
c) Houpadla na pružině - skupina 1 (rybka a medvěd) 
-   věk uživatelů je stanoven v rozmezí od 3 do 12 let
-   maximální hmotnost osoby je 40 kg
d) Kreslící tabule 150x100 cm 
-   věk uživatelů je stanoven V rozmezi od 3 do 14 let 

                       -   použitelná pouze pro školní křídy
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e) Dětské pískoviště  3x3 m 
-   věk uživatelů je stanoven v rozmezí od 3 do 12 let

  
Čl. III

Vyloučení osob z prostoru herních prvků
1) Do prostoru a na herní prvky je ZAKÁZÁN přístup osobám pod vlivem alkoholu
    nebo jiných omamných látek.
2) V prostoru herních prvků a v jejich těsné blízkosti je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ.
3) Z prostoru areálu může být vykázána osoba, která přes upozornění porušuje
    ustanovení tohoto řádu, event. jiné právní předpisy nebo v souvislosti s bezpečností 
    provozu areálu a herních prvků neuposlechne pokynů provozovatele či plavčíka. Na osobu
    neuposlechnuvší výzvy provozovatele nebo plavčíka může být přivolána městská nebo 
    státní policie, která dále postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Čl. IV
Ostatní ustanovení

1) Osoby pohybující se v prostoru herních prvků a na nich se zde pohybují na vlastní 
    odpovědnost a nebezpečí.
2) Doba pro využití herních prvků je totožná s provozní dobou areálu.
3) Osoby pohybující se v prostorách herních prvků a na nich se zde musí pohybovat opatrně,
     jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a chovat se šetrně k zařízení a vybavení 
     herních prvků a jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele a plavčíka.
4) 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.
5) Stížnosti týkající se provozu areálu se předkládají provozovateli areálu.

ČI. V
Závěrečná ustanovaní

1) Tento řád nabývá platnosti dne 1.6.2018
2) Tento řád je závazný pro všechny uživatele a osoby využívající a pohybující se v 
    prostorách herních prvků.
3) Dále se tento řád odkazuje na řád Koupaliště v Milevsku
4) Tento provozní řád vystavil provozovatel areálu SPOS Milevsko s.r.o.,J.A.Komenského 
    1034, 399 01 Milevsko , IČ: 26030756, DIČ: CZ26030756, www.spos-milevsko.cz, 
    info@spos-milevsko.cz

PROVOZNÍ ŘÁD BROUZDALIŠTĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ
V MILEVSKU  

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. 

Čl. II
Vstup do prostoru brouzdaliště
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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 pouze 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) V prostoru brouzdaliště a v jeho těsné blízkosti je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ.
3) Z prostoru areálu může být vykázána osoba, která neplní tento Provozní řád a Provozní

řád koupaliště Milevsko.

Čl. IV
Ostatní ustanovení

1) Osoby pohybující se v prostoru herních prvků a na nich se zde pohybují na vlastní 
    odpovědnost a nebezpečí.
2) Doba pro využití herních prvků je totožná s provozní dobou areálu.
3) Osoby pohybující se v prostorách herních prvků a na nich se zde musí pohybovat opatrně,
     jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a chovat se šetrně k zařízení a vybavení 
     herních prvků a jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele a plavčíka.
4) 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.
5) Stížnosti týkající se provozu areálu se předkládají provozovateli areálu.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2018 
2) Tento  řád  je  závazný  pro  všechny  uživatele  a  osoby  využívající  a  pohybující  se

v prostorách areálu.
3) Tento  řád  neruší  pokyny  Provozního  řádu  koupaliště  Milevsko,  pouze  jeho

ustanovení stávající řád areálu doplňují.
4) 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. 

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠŤ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU

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. 

Čl. II
Užívání hřišť
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1) V prostorách areálu se nachází 1x hřiště se zpevněným povrchem prosívkou (rozměr 
     hřiště 9x18 m) a 1x hřiště s pískem pro beach volejbal (rozměr hřiště 8x16 m). Obě hřiště 
     jsou opatřeny pevnými sloupky pro uchycení sítě vč. sítě.
2) Používání hřišť je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou do areálu, kterou
    si návštěvník zakoupí u vstupu. Vstupem do areálu je každý návštěvník povinen dodržovat
    ustanovení provozních řádů pro celý areál a jeho součástí a dbát pokynů provozovatele a 
    plavčíků.
3) Při plném obsazení hřišť je uzavřen přístup na ně, který se opět otevře až po uvolnění
    kapacity.
4) Rezervace hřišť je možno provést u správcem pověřené osoby zodpovídající za provoz 
    areálu na základě domluvy s ní.
5) Herní doba na hřištích je stanovena na 60 minut. Po uplynutí této doby je nutno hru 
    ukončit, hřiště náležitě upravit a opustit. Pořadí užívání hřišť určuje správce nebo jím 
    pověřená osoba zodpovědná za provoz areálu.

Čl. III
Práva a povinnosti uživatelů hřišť

1) Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a
    zařízení areálu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i ostatních.
2) Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3) Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech návštěvníků. 
4) Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které
    byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
5) Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit hřiště podle instrukcí správce nebo
    jím pověřením pracovníkem a následně jej předat vč. zapůjčeného vybavení.
6) V prostorech hřišť a jejich blízkosti je ZÁKAZ KOUŘENÍ.
6) Z prostoru hřiště a areálu může být vykázána osoba, která neplní tento Provozní řád a 
    Provozní řád koupaliště Milevsko.

Čl. IV
Ostatní ustanovení

1) Osoby pohybující se v prostoru hřiště a na nich se zde pohybují na vlastní 
    odpovědnost a nebezpečí.
2) Doba pro využití hřišť je totožná s provozní dobou areálu.
3) Osoby pohybující se v prostorách herních prvků a na nich se zde musí pohybovat opatrně,
     jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a chovat se šetrně k zařízení a vybavení 
     herních prvků a jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele a plavčíka.
4) Hřiště 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.
5) Stížnosti týkající se provozu areálu se předkládají provozovateli areálu.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2018 
2) Tento řád je závazný pro všechny uživatele a osoby využívající a pohybující se 
    v prostorách areálu.
3) Tento řád neruší pokyny Provozního řádu koupaliště Milevsko, pouze jeho ustanovení 
    stávající řád areálu doplňují.
4) 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. 

V Milevsku dne 1.6.2018

                                                                                                SPOS Milevsko s.r.o.
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