PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA NYMBURKA VESLÁK

I.
Všeobecné podmínky
1. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do veřejného víceúčelového
sportovního areálu s tímto provozním řádem včetně jeho příloh a dodržovat jeho ustanovení.
2. Do areálu lze vstupovat pouze hlavním vchodem a boční brankou z p.č.471/6.
3. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v provozní době nebo po
telefonické dohodě s provozovatelem areálu a pouze na ta hřiště, která jsou pro tento účel a
pro konkrétní dobu určena. Hřiště je nutné si zarezervovat prostřednictvím online
rezervačního systému, popřípadě telefonicky.
4. Provozní řád (jeho kopie) je v plném znění zveřejněn na vývěsních tabulích u vstupů do
víceúčelového sportovního areálu, dále je k dispozici u správce areálu, na webu města a webu
areal-veslak.cz.
5. Tímto provozním řádem (dále PŘ) jsou stanoveny obecné podmínky využívání objektu
veřejností, ZŠ Komenského, ZŠ Letců R.A.F., ZŠ Tyršova, Střední odbornou školou a
Středním odborným učilištěm (vše Nymburk) a sportovními organizacemi v Nymburce,
nájemníky nemovitostí v areálu a případně i dalšími zájmovými organizacemi, o jejichž právu
užívat objekt rozhodlo Město Nymburk ve spolupráci s provozovatelem areálu. Pokud není
stanoveno jinak, jsou všechna opatření vyplývající z PŘ platná pro všechny uživatele objektu.
V odpovídající míře se pravidla, opatření, práva a povinnosti vyplývající z provozního řádu,
vztahují i na hostující účastníky utkání s mužstvy, kterým bylo uděleno právo objekt užívat,
rozhodčí a delegáty těchto utkání. Je stanoveno že:
a) všechny výše uvedené osoby a dále osoby, které byly do objektu sportovního zařízení
pozvány nebo je jejich přítomnost určena či vyžádána uživateli, se musí chovat tak,
aby nedošlo k žádnému poškození zařízení celého víceúčelového sportovního areálu,
fyzickým či materiálním újmám ostatních osob a poškození či ztrátě majetku
provozovatele nebo věcí situovaných v prostorách, které jsou užívány. V opačném
případě je provozovatel oprávněn postupovat proti takové osobě ve smyslu platných
legislativních opatření a vyžadovat náhradu, opravu či jinou vhodnou formu úhrady za
poškozené části zařízení nebo majetku osob.
b) Do části objektu bez čp st. 3413, je dovolován vstup hlavním samostatným vchodem,
a to jen v rámci pořádaných sportovních akcí a kulturních akcí. Používání WC a jejich
příslušenství by mělo být v takovém případě v souladu se základními prvky slušného
chování a morálky. V případě zjištění poškozování či zcizování vnitřního vybavení
těchto WC může být proti takové osobě postupováno stejně, jako v odstavci a) tohoto
článku.
6. Při konání všech sportovních a kulturních akcí přebírá dohled a dozor nad zajištěním
bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních jiných
předpisů, včetně tohoto provozního řádu, předem určená zodpovědná osoba, která koná danou
sportovní nebo kulturní akci.
7. Ve sportovním areálu je zakázáno: kouřit a manipulovat s ohněm, vstupovat na
sportoviště a neoprávněně se zdržovat kolem tribuny mimo vyhrazenou dobu, odhazovat
odpadky mimo odpadkové koše, podlézat a jiným způsobem překonávat ochranné sítě, sítě na
volejbal, nohejbal a branky i oplocení kolem hřiště a sportovišť, překonávat vnější oplocení

areálu, přesouvat veškeré vybavení a zařízení v areálu, houpat se a neodborně manipulovat s
brankami, poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení v areálu, sportovat pod vlivem
alkoholu nebo psychotropních látek, vstupovat do uzavřené části sportovního areálu, na
sportoviště a do prostoru kolem tribuny mimo časový režim, narušovat veřejný pořádek
nadměrným hlukem nebo jiným způsobem.
8. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je
rovněž povinen si vnesené věci odnést. S vnesenými předměty je dovoleno manipulovat
pouze tak, aby nedošlo k žádné škodě, ať už na věcech či jiných osobách.
9. Konzumace alkoholu na sportovištích je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA.
10. Zákaz vodění psů a ostatních zvířat v celém víceúčelovém areálu.
11. Veřejnost se řídí pokyny správce areálu, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a
pořádek.
12. Úpravy prostor hřišť a hrací plochy jsou plně v kompetenci správce areálu.
13. Kontrola vybavení a zařízení sportovišť se provádí jedenkrát týdně správci areálu.

II.
Základní ustanovení
1. Veřejný víceúčelový sportovní areál se nachází na pozemcích p.č. 468/8, 468/9, 468/10,
468/11, 468/12, 468/13, 468/14, 468/15, 468/22, 468/23, 468/24, 468/25, p.č. st.1921, 1393,
3410, 3411, 3413, 3414.
2. Veřejný víceúčelový sportovní areál byl zrekonstruován za použití finančních prostředků
vlastníka a z Evropského fondu pro regionální rozvoj .
3. Veřejný víceúčelový sportovní areál je určen pro sportovní a rekreační využití široké
veřejnosti, a může být v určených hodinách, na základě dohody, vyčleněn pro využití pro
školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.
4. Veřejný víceúčelový sportovní areál tvoří:
- fotbalové hřiště včetně tribuny, parcelní číslo 468/25 a 468/24,
- víceúčelové hřiště s umělým povrchem, parcelní číslo 468/10,
- sportoviště a rekreační plocha s travnatým povrchem, parcelní číslo 468/14 a 468/8,
- víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, část parcely 468/12,
- víceúčelový objekt sportovního zázemí vč. zpevněných ploch bez čp st.3413,
- 2 tenisové kurty s umělým povrchem, parcelní číslo 468/11,
- dětské dopravní hřiště s mobiliářem, část parcely 468/12,
- 2 sklady pro sportovní a technické vybavení, umístěné na parcelním čísle 468/8,
- loděnice se zázemím pro sportovní činnost, bez čp st.1921,
- kolna s technickým zázemím,bez čp st.3411,
- rychlé občerstvení vč. zpevněných ploch č.p. 1177,
- objekt občanské vybavenosti bez čp st.3414,
- parkovací stání,
- oplocení celého areálu.
5. Činnost na sportovištích je plánována, organizována, řízena trenérem nebo jiným
odpovědným vedoucím. Děti mladší 15 let mohou sportovat a využívat herní prvky pouze v
doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let.

6. V případě nepříznivého počasí (déšť, sníh,
sportovišť, je správce areálu oprávněn konání
žádné náklady spojené s akcí zrušenou z důvodu
areálu lze takto zrušený termín, z důvodu špatného

mlha, aj.), kdy hrozí poškození hřiště a
sportovní činnosti zrušit. Vlastník nehradí
špatného počasí. Po domluvě se správcem
počasí, nahradit jiným.

7. Pro případné ošetření drobných poranění je po dohodě se správcem areálu uživateli k
dispozici lékárnička v objektu rychlého občerstvení.
8. Za provoz víceúčelového sportovního areálu zodpovídá provozovatel areálu (dále jen
"provozovatel").

III.
Popis objektu
1. Fotbalové hřiště včetně tribuny je určeno pro hru mistrovských fotbalových soutěží,
případně jako plocha pro fotbalový trénink. Je určeno ke specifickému účelu a neslouží k
volnému využít všech osob, které se nacházejí v areálu. Vstup do tohoto prostoru a jeho
využití je dovolen jen se souhlasem správce areálu a provozovatele a slouží výlučně SK
Polaban Nymburk z.s.
2. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém povrchu. Provozní
řád hřiště v příloze č.1.
3. Tenisové kurty jsou určeny k provozování míčových her na umělém povrchu.
Po dohodě s provozovatelem areálu lze využít pro nohejbal nebo jako florbalovou arénu.
Provozní řád hřiště v příloze č.2.
4. Sportoviště a rekreační plocha s travnatým povrchem na částech parcelního čísla 468/8
a 468/14 je určena pro realizaci volnočasových aktivit. Výlučné užívání sportovní organizací
SK Polaban Nymburk z.s. dle časového rozpisu. Zásady užívání a časový rozpis v příloze č.3
5. Víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem a dětské dopravní hřiště pro realizaci
volnočasových aktivit a dopravní osvěty, zásady v příloze č.4.
5. Víceúčelový objekt sportovního zázemí vč. zpevněných ploch. V objektu jsou umístěny
šatny, tělocvična a sociální zařízení hráčů, rozhodčích, trenérů a veřejné WC pro muže, ženy a
zázemí (místnost) pro správce areálu. Využití budovy se řídí zvláštním režimem upraveným
dohodou o provozování veřejného víceúčelového sportovního areálu.
6. Sklady sportovního vybavení jsou určeny ke specifickému účelu a neslouží k volnému
využití veřejnosti. Vstup do tohoto prostoru a jeho užívání je dovoleno pouze se souhlasem
správce areálu.
7. Tenisová stěna, posilovací prvky a trampolína. Stěna určena k tenisové výuce,
posilovací prvky v počtu 4ks k celkovému posílení těla.
8. Parkovací stání
areálu a nájemníků
parkovací státní je v
Nad Elektrárnou a na

je určeno pouze pro parkování uživatelů víceúčelového sportovního
nemovitostí. Parkování všech vozidel včetně kol mimo vyznačená
prostoru víceúčelového sportovního areálu zakázáno. Parkovat lze v ulici
parcelním čísle 471/26.

9. Sportoviště a rekreační plocha s travnatým povrchem na parcelním čísle 436/12 určena
pro realizaci volnočasových aktivit. Výlučné užívání sportovní organizací SK Polaban
Nymburk z.s. dle časového rozpisu. Zásady užívání a časový rozpis v příloze č.5

IV.
Správa areálu
1. Provozovatel přijímá objednávky a rezervace jednotlivých ploch hřišť na tel.:605 53 63 22.
Na rezervačním systému https://www.areal-veslak.cz/rezervace-sportovist/ může zájemce uživatel tak učinit bezplatně záznamem do rezervačního sytému kdykoliv je termín dostupný.
Rezervační systém je umístěn na webu areal-veslak.cz.
2. Při rezervaci je uživatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě
neočekávaného uzavření víceúčelového hřiště správcem či provozovatelem informován.
3. Provozovatel vede provozní deník, do kterého zaznamenává mimo jiné závady a popřípadě
provedené údržby a opravy.
4. Uživatel je povinen předat správci prostory, které používal, ve stavu, v jakém je převzal s
přihlédnutí k běžnému opotřebení za dobu užívání.
5. Za provoz a úklid sportovišť, které využije ke své činnosti Základní škola Komenského,
ZŠ Letců R.A.F., ZŠ Tyršova, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk a
sportovní organizace v Nymburce zodpovídá odpovědný zástupce.
6. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu
či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
7. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě
nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. V případě škody
způsobené účastníkem akce je tento povinen ji nahlásit správci areálu a v plné výši ji uhradit.
8. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
9. Po ukončení každé akce si pořadatel dané akce zajistí úklid všech používaných prostor. V
celém prostoru Víceúčelového sportovního areálu bude dodržován noční klid, čistota,
pravidla slušného chování, vzájemné úcty a respektování.

V.
Provozní doba
1. leden, únor, březen
sportoviště k dispozici po telefonické dohodě s provozovatelem
areálu (školy, veřejnost a sportovní organizace)
2. duben, květen, červen, září, říjen
8:00 – 14:00 školy, veřejnost a sportovní
organizace po telefonické dohodě
14:00 – 22:00 veřejnost a sportovní organizace
3. červenec, srpen
8:00 – 22:00 veřejnost a sportovní organizace
4. listopad, prosinec
sportoviště k dispozici po telefonické dohodě s provozovatelem
areálu (školy, veřejnost a sportovní organizace)

VI.
Závěrečná ujednání
1. Z užívání prostoru Víceúčelového sportovního areálu jsou vyloučeny osoby, které
nerespektují tento provozní řád a pokyny správce objektu, dále osoby, které ničí zařízení,
ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních osob nacházejících se v prostoru Víceúčelového
sportovního areálu, dále osoby podnapilé a pod vlivem jiných návykových látek.

2. Sankce pro porušení Provozního řádu je vykázání z prostoru areálu.
3. Důležitá telefonní čísla
Správce hřiště: 605 53 63 22
Městská policie
hasiči 150

záchranná služba 155

Policie ČR

158

Provozovatel: Nymburská o.p.s., Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

VII.
Závěr

1. Tento provozní řád byl schválen provozovatelem a radou města dne 13. 01. 2021 pod č.
usnesení 15, a od tohoto dne nabývá platnosti a účinnosti.
2. Přílohu tohoto provozního řádu tvoří provozní řády, zásady užívání a časové rozpisy
(příloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5)

………………………..
Ing. Ondřej Vetešník
ředitel

Přílohy:

Příloha
Příloha
Příloha
468/14
Příloha
Příloha

č. 1 – provozní řad víceúčelového hřiště
č. 2 – provozní řád tenisové kurty
č. 3 – Zásady užívání a časový rozpis, sportoviště a rekreační plocha s travnatým povrchem p.č.468/8,

č. 4 – zásady užívání víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem a dětské dopravní hřiště
č. 5 – Zásady užívání a časový rozpis, sportoviště a rekreační plocha s travnatým povrchem p.č.436/12

Provozní řád – víceúčelové hřiště
1.

Nájem za hřiště bude uhrazen u obsluhy rychlého občerstvení (v její nepřítomnosti
správci). Daná osoba hřiště zájemci odemkne.

2.

Nájemce zodpovídá za dodržování provozních a bezpečnostních pravidel v
průběhu sportovní činnosti na hřišti, za dodržení dohodnuté doby využití a po
skončení každé návštěvy hřiště za jeho úklid a jeho opětovné uzavření. Případné
poškození je povinen nahlásit správci areálu co nejdříve. U dětí mladších 15 let
přebírají zodpovědnost rodiče.

3.

Vstup na hřiště je povolen jen za účelem provozování sportovních her a na vlastní
nebezpečí.

4.

Je zakázáno přelézat ploty a vstupovat na hřiště jinak než brankou.

5.

Na hřišti je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace
alkoholických nápojů a žvýkaček.

6.

Na hřišti je přísně zakázáno jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu
apod.

7.

Je zakázáno vodit psy na hřiště.

8.

Je zakázáno nosit na hřiště nápoje ve skleněných nádobách.

9.

Každý návštěvník hřiště je povinen udržovat na hřišti pořádek, nezanechávat
odpadky, prázdné plastové láhve apod. K likvidaci odpadků slouží popelnice.

10.

Každý návštěvník, který způsobí na hřišti škodu, je povinen ji uhradit,
případně zajistit její opravu.

11.

Vstup na hřiště je povolen jen ve sportovní obuvi - je zakázáno používat kopačky
s plastovými kolíky či tretry.

Provozní řád – tenisové kurty
1.

Nájem za hřiště bude uhrazen u obsluhy rychlého občerstvení (v její nepřítomnosti
správci). Daná osoba hřiště zájemci odemkne.

2.

Nájemce zodpovídá za dodržování provozních a bezpečnostních pravidel v
průběhu sportovní činnosti na hřišti, za dodržení dohodnuté doby využití a po
skončení každé návštěvy hřiště za jeho úklid a jeho opětovné uzavření. Případné
poškození je povinen nahlásit správci areálu co nejdříve. U dětí mladších 15 let
přebírají zodpovědnost rodiče.

3.

Vstup na hřiště je povolen jen za účelem provozování sportovních her a na vlastní
nebezpečí.

4.

Manipulace se sítěmi či demontáž je povolena jen na základě rozhodnutí správce.

5.

Je zakázáno přelézat ploty a vstupovat na hřiště jinak než brankou.

6.

Na hřišti je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace
alkoholických nápojů a žvýkaček.

7.

Na hřišti je přísně zakázáno jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu
apod.

8.

Je zakázáno vodit psy na hřiště.

9.

Je zakázáno nosit na hřiště nápoje ve skleněných nádobách.

10.

Každý návštěvník hřiště je povinen udržovat na hřišti pořádek, nezanechávat
odpadky, prázdné plastové láhve apod. K likvidaci odpadků slouží popelnice.

11.

Každý návštěvník, který způsobí na hřišti škodu, je povinen ji uhradit,
případně zajistit její opravu.

12.

Vstup na hřiště je povolen jen ve sportovní obuvi - je zakázáno používat kopačky
s plastovými kolíky či tretry.

Zásady půjčování dopravních prostředků
1.

Dětem do 10 let může být prostředek půjčen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

2. Dopravní prostředky je možné používat pouze v oploceném areálu, zejména na
vyznačeném dopravním hřišti. Je zakázáno jezdit po trávě.
3.

Autíčka mohou využívat pouze osoby s hmotností do 50 kg.

4.

Dopravní prostředky musí být používány pouze s ochrannou přilbou.

5.

Všechny půjčované dopravní prostředky smí být využívány pouze dětmi do 14 let.

6. Zájemci s vlastními dopravními prostředky mohou hřiště využívat pouze se souhlasem
obsluhy půjčovny.
7.

Maximální dovolená rychlost v areálu je 10 km/h.

8. Obsluha půjčovny může ukončit půjčovní dobu při nedodržování výše uvedených
zásad.

