
PROVOZNI	A	NAVSTEVNI	RAD	
Sportovnı́ho	areálu	Starý	Kolı́n	

 
Vlastník: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741  
 
Provozovatel: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 
 
Důležitá telefonní čísla:  
 
Zdravotní záchranná služba 155  
Hasičský záchranný sbor 150  
Policie České republiky 158  
Vlastník (starosta obce) 321 764 109, 603 547266 
 
Návštěvní doba sportovního areálu vyjma občerstvení a dvou tenisových kurtů 
uprostřed areálu: 
 
listopad - únor 8 do 16 hodin 
březen - duben 8 do 18 hodin 
květen - srpen 8 do 20 hodin 
září - říjen 8 do 18 hodin 
 
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr, náledí, sníh apod.) je 
sportovní areál dočasně nepřístupný. 
 
Návštěvní doba občerstveni uprostřed areálu (č.p. 356): 
 
Celoročně dle provozní doby provozovatele občerstvení, která může být v rozmezí od 
8 do 22 hodin. Za schůdnost přístupové cesty k občerstvení zodpovídá nájemce 
občerstvení. 
 



Návštěvní doba dvou tenisových kurtů uprostřed areálu (parc.č. 195/13): 
 
Celoročně dle provozního a návštěvního řádu nájemce dvou tenisových kurtů, která 
může být v rozmezí od 8 do 22 hodin. Za schůdnost přístupové cesty k tenisovým 
kurtům zodpovídá nájemce tenisových kurtů. 
 
Základní ustanovení 
1. Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ:00235741 (dále jen obec) jako vlastník a 

provozovatel Sportovního areálu, nalézajícího se na parcelních číslech 
195/1,195/10,493,191,1598/1, 190/2,492 a 195/13, (dále jen areál) vydává 
tento provozní a návštěvní řád (dále jen řád), včetně jeho příloh, s odkazem na 
povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon. 

2. Nájemci části areálu, nalézající se na parcelních číslech 492 a 195/13, jsou 
povinni vydat vlastní provozní a návštěvní řády na tyto pronajaté prostory, 
které musí být v souladu s tímto řádem. 

3. Tento řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, sportovců a 
uživatelů (dále jen návštěvníků), kteří vstupují do prostor areálu. 

4. Účelem řádu je zejména zajištěni bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a 
majetku a současně zajištěni ochrany areálu a veškerého majetku, 
nacházejícího se v jeho prostorách. 

5. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je 
povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chováni, stanovené tímto 
řádem, a zavazuje se je dodržovat. 

 
Využívání areálu 
1. Areál tvoři dětský koutek, běžecký ovál, asfaltové hřiště, antukové hřiště, 

travnaté a zpevněné plochy a budova občerstvení. Celý areál je oplocen s 
přístupem z ulic U Sokolovny a Sportovní. 

2. Areál může být užíván pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které 
byl vybudován. Ostatní činnost na hracích plochách nebo v celém areálu musí 
být povolena obci. 

3. Dětský koutek je určen dětem od 3 do 15 let. Dítě do 6ti let musí být pod 
dohledem dospělé osoby, nesmí být ponecháno bez dozoru. 



 
Povinnosti návštěvníků areálu 
1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým 

jednáním neohrožoval bezpečnost svou a jiných osob a jejich majetku, 
nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je 
povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné 
osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce (tréninky, 
zápasy ale i běžné hraní). Návštěvník nesmí svým chováním zavdat příčinu ke 
způsobení úrazu sobě nebo jiné osobě (vyjma zranění způsobených 
neúmyslně v rámci organizované sportovní činnosti či školní výuky). 

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní a návštěvní řád a 
dodržovat pokyny nebo příkazy odpovědných osob, pořadatelů, příslušníků 
Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod. 

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž 
jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním a návštěvním 
řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz areálu, dále 
každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní 
služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek. 

4. Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze 
strany pověřených osob, případně Policie ČR osobni kontrola jeho osoby a 
současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může 
být důvodem i k odepření vstupu do areálu. Osobni kontrola může být 
provedena pouze osobou stejného pohlaví. 

5. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž 
hrozí vznik popálenin při doteku. Návštěvník nebo dohlížející osoba je povinna 
teplotu zařízeni předem překontrolovat a případně svůj vstup nebo vstup dítěte 
zakázat. 

 
V prostorách areálu je zakázáno 
1. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít. 
2. Vnášet a konzumovat drogy Či jiné toxické látky. 
3. Kouřit a konzumovat alkohol vyjma objektu občerstvení. 



4. Vnášet natlakované nádoby. 
5. Jezdit motorovými vozidly vyjma dopravní obsluhy povolené obcí. 
6. Používat otevřený oheň, zapalovat nebo odstřelovat světlice či jiné 

pyrotechnické prostředky. 
7. Ničit zařízení a jeho vybavení. 
8. Popisovat, polepovat nebo jinak znečišťovat zařízení. 
9. Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety. 
10. Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená. 
11. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu. 
12. Vodit nebo nechat vnikat do areálu zvířata. 
13. Vstupovat do míst, která nejsou určena pro návštěvníky, bez souhlasu 

oprávněných osob. 
14. Využívat areál ke komerčním účelům vyjma akcí, které jsou povoleny obcí. 
 
Režim údržby (vyjma ploch pronajatých) 

1. Sekání trávy a úprava keřů a stromů provádí vlastník v četnosti dle 
aktuálního růstu vegetace. 

2. Úklid listí provádí vlastník v četnosti dle aktuálního opadu listí. 
3. Zavlažování vegetace provádí vlastník dle aktuálních klimatických 

podmínek s přihlédnutím k růstovým potřebám vegetace. 
4. Průběžnou kontrolu herních prvků zajišťuje vlastník. 
5. Splnění hygienických limitů písku zajišťuje vlastník formou roční výměny 

písku. 
6. Běžná údržbu pískovišť zajišťuje vlastník formou denního přehrabávání a 

měsíčního překopávání písku. Pískoviště je mimo návštěvní dobu zakryto. 
7. Úklid odpadků včetně vysypávání odpadkových košů provádí vlastník v 

pracovních dnech. 
8. Úklid hygienického zařízení (dále jen pitka) provádí vlastník v pracovních 

dnech. Desinfekce pitka je prováděna dle aktuální potřeby, minimálně však 
jednou týdně. 

 
 
 



Pořadatelská služba při akcích 
1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad 

dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto 
návštěvního řádu, přísluší při pořádání sportovní, kulturní nebo jiné akci 
pořadatelské službě. 

2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu při těchto sportovních, kulturních 
nebo jiných akcích nosí na svém oblečení viditelné označení pořadatel. 

3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení 
účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní kulturní 
nebo jiné akce. 

4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též 
případná bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto 
oprávněni rovněž Policii ČR. 

 
Odpovědnost za škody a důsledky porušení řádu 

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Vlastník 
odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo 
hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců Či osob v obdobném poměru. 

2. Škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit vlastníkovi, 
případně ji oznámit kterémukoli zaměstnanci obce. 

3. Osoby, které poruší jakýmkoli způsobem ustanoveni řádu, mohou být z areálu 
vykázány. 

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v 
souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku. 

 
1. června 2012,  
Bc. Jaroslav Flegl, starosta obce 
 
Dětský koutek v obci Starý Kolín byl vybudován v r. 2012 za přispění Středočeského 
kraje. 


