
 

 

Provozní řád 
      sportovního areálu na ulici Ronovská  a provozní budovy č.p. 505   

  

 

Vlastník:    Město Adamov 
    Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

    IČ: 00279889 

Provozovatel:                        Ajeto Adamov z.s. 
                                               Tererova 414/5, 679 04 Adamov 

                                               IČ: 04636457 

 

Celý areál, který leží na pozemcích p. č. 512/16 a 512/17 včetně provozní budovy (dále jen 

areál), může být využíván pouze za účelem konání sportovních a kulturních akcí pořádaných 

Městem Adamov nebo třetími osobami, a to na základě předchozího písemného souhlasu 

s konáním akce uděleného Městem Adamov.  

Za časové využití je zodpovědný zástupce provozovatele. Před zahájením sportovní nebo 

kulturní akce je odpovědná osoba povinná si převzít areál a po ukončení akce jej předat zpět  

zástupci provozovatele. Za technický stav celého areálu odpovídá provozovatel.  

Jakékoliv porušení provozního řádu je důvodem k vykázání účastníka z pořádaných akcí.  

 

Podmínky využití areálu: 

Požadavky na rezervaci areálu je nutno nahlásit zástupci provozovatele minimálně týden 

dopředu na tel.č. 777 147 806.  

 

Rezervaci nelze požadovat v čase, kdy jsou v areálu  plánovány sportovní a kulturní 

akce pořádané Městem Adamov, případně jím zřízenými organizacemi.  

Podmínky pro užívání areálu při pořádání akcí Města Adamov, případně jím zřízenými 

organizacemi: 

1. Před zahájením konání akce města nebo jím zřízenými organizacemi bude předán celý 

areál včetně provozní budovy zástupci města případně zástupci organizace města. 

2. Za účasti provozovatele bude proveden odečet stavu elektroměru a vodoměru a po  

skončení akce bude zapsán konečný stav těchto měřidel. Spotřebovaná energie bude 

odečtena od celkové spotřeby energií při jejich ročním vyúčtování a fakturaci.  

3. Po ukončení akce bude celý areál uklizen a předán zástupci provozovatele. 

 

V případě konání sportovních a kulturních akcí jinými zájemci (pořadateli), bude 

spotřebovaná energie hrazena přímo provozovateli areálu.  

 

Všichni účastníci akcí jsou povinni dbát pokynů zástupce provozovatele. V případě škody 

způsobené účastníkem konané akce je původce škody povinen ji nahlásit zástupci 

provozovatele a v plné výši uhradit.  

 

V areálu je zakázáno: 

1. Manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyhrazené ohniště 

2. Vodit psy bez náhubku a vodítka  

3. Vjíždět a stát s motorovými vozidly na travnatých plochách areálu 

4. Poškozovat zařízení areálu a zeleň 

5. Znečišťovat herní plochu a ostatní plochy 

6. Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 



 

 

7. Přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté 

látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi 

manipulovat 

 

Provozovatel neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních návštěvníků   

a činností zakázanou tímto provozním řádem. 

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu, za škody ostatních 

návštěvníků vzniklé při provádění činností zakázaných tímto provozním řádem a současně 

neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.  

 

 

 

Důležitá telefonní čísla:  Provozovatel:     777 147 806 

    Městská policie:   602 515 387 

    Policie ČR:    158 

    Záchranná zdrav. služba:   155 

    Hasiči Adamov:    150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád byl schválen na 38. schůzi Rady města Adamova dne 27. 4. 2016.  


