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1

Úvod

Účelem je stanovit podmínky a pravidla využívání Atletického stadionu Karlovy Vary (dále jen AS KV)
ze strany jeho návštěvníků, ať již ze strany sportovců, tak i diváků.

Atletický stadion Karlovy Vary
Západní 1781
360 01 Karlovy Vary
Vlastník: Statutární město Karlovy Vary
Správce: KV City Centrum, s.r.o.

2 Provozní řád multifunkčního sportovního areálu
2.1 Obecné podmínky pro užívání celého areálu
1. Platí zákaz vjezdu všech vozidel. Případné výjimky písemně povolí správce areálu. V případě
pohybu vozidla je povolená maximální rychlost 10 km/hod.
2. Do prostoru sportovišť/sektorů je povolen vstup pouze v adekvátní sportovní obuvi. Je
zakázán vstup na sportoviště, či do sektoru v outdoorové těžké obuvi, vojenské obuvi apod.
3. V prostoru AS KV (zejména sportovních ploch) je zakázáno jezdit na kole a koloběžkách.
4. Platí zákaz jízdy s kočárkem po tartanové dráze.
5. Na tartanové dráze platí zákaz používání treter s větší délkou hřebů než 9 mm.
6. Do prostoru AS KV je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických nápojů, či jiných
omamných látek.
7. V prostoru sportovišť a sektorů je zakázáno požívat alkoholické nápoje, či jiné omamné látky.
8. V prostoru AS KV je zakázáno kouření.
9. V prostoru AS KV je zakázána manipulace s ohněm.
10. V prostoru AS KV je uživatel povinen dodržovat pořádek, odpadky odhazovat pouze do
vyhrazených odpadkových košů.
11. V areálu AS KV je zakázáno poškozovat trávníky, stromy a keře.
12. V prostoru sportovišť a sektorů je zakázána manipulace s ostrými předměty.
13. Platí zákaz vnášení skleněných předmětů na jednotlivá sportoviště a sektory.
14. Do prostoru AS KV je přísně zakázáno vodění psů, či jiných zvířat.
15. V prostoru sportovního areálu je povoleno přemisťovat mobilní zařízení pouze po dohodě se
správcem areálu. Ten určí místo přesunu.
16. Mimo vyhrazenou provozní dobu platí zákaz vstupu do prostoru AS KV.
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17. V zájmu bezpečné nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na jednotlivá
sportoviště, či sektory pouze osobám provozujícím danou sportovní disciplínu. Divákům je
dovoleno sportovní aktivity sledovat pouze z prostor vyhrazených pro diváky (tribuny,
ochozy).
18. Dětem mladším 6 let je vstup na multifunkční hřiště povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

2.2 Provozní režim
1. Provozní doba:
1. 4. – 30. 9.

8:00 – 20:00

1. 10. – 31. 3.

8:00 – 16:30

Případné výjimky užívání sportovního areálu může umožnit písemnou formou správce areálu.
2. Multifunkční sportovní areál je primárně určen pro individuální atletické disciplíny (běh, skok
daleký, skok vysoký, vrh koulí, vrh diskem, hod kladivem, a další atletické disciplíny).
3. Uživatel daného sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. Toto ustanovení se týká zejména sektorů určených
pro vrh koulí, diskem, hod kladivem a jiného vrhacího náčiní. U těchto sportovních disciplín
hrozí zvýšené riziko úrazu jiných osob nacházejících se v dopadové vzdálenosti.
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2.3 Schéma areálu
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2.4 Odpovědnost provozovatele
1. Správce nezajišťuje zdravotní dozor.
2. V případě poškození zařízení uživatelem, je tento povinen provozovateli uhradit škodu v plné
výši.
3. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele.
4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
5. Odpovědnost za dodržování ustanovení tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.
6. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze sportovního areálu
vykázat bez jakékoliv náhrady.

2.5 Další ustanovení
1. Za správu areálu je odpovědný Michal Pekárek (tel. 774 259 189), v době jeho nepřítomnosti
Vladimír Jiránek (tel. 778 405 140), nebo jiná určená osoba.
2. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních
sportovního hřiště, zapůjčených sportovních potřebách, popřípadě za škody způsobené
užíváním hřiště na okolním majetku. Škody je uživatel povinen okamžitě ohlásit správci hřiště.
3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese
odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
4. Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat
z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují
bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového sportoviště nebo poškozují majetek
a zařízení sportovního areálu. Při opakovaném porušování podmínek provozu je provozovatel
na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně
skupiny (organizace), které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají

2.6 Důležitá telefonní čísla






Záchranná služba
155
Hasiči
150
Policie
158
Městská policie
156
Integrovaný záchranný systém 112

V Karlových Varech 1. 5. 2018

…..........................................
Lukáš Červený
Jednatel společnosti
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