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Město Ralsko 

Návštěvní řád sportovního areálu – Ploužnice 

 
Prostory sportovního areálu: 

 

• klubovna č. 1 + kuchyň (zapůjčení kuchyně je povoleno pouze po předložení 

platného zdravotního průkazu) 

• šatny + WC 

• dřevěná klubovna č. 2 

• fotbalové hřiště velké 

• fotbalové hřiště malé 

• nohejbalové hřiště (lze využít i na volejbal) 

 
Ceník pronájmu prostor: 

 

 

Název: 

Cizí:  Vlastní:  

 Kč/hod Kč/den Kč/hod Kč/den 
klubovna č. 1 + kuchyň 150,- 600,- 100,- 200,- 
dřevěná klubovna č. 2 100,- 500,- 50,- 150,- 
šatny + WC 100,- 400,- 50,- 150,- 
fotbalové hřiště velké 100,- 300,- 50,- 200,- 
fotbalové hřiště malé 50,- 250,- 50,- 150,- 
nohejbalové hřiště 50,- 250,- 50,- 150,- 

 
Poznámka: 

Cena je stanovena včetně DPH. U organizací zřízených městem a organizací, v nichž je město členem, se poplatek 

nevybírá. U akcí řešící volnočasové aktivity dětí, mládeže, seniorů, které zajištuje město Ralsko a zapsaných 

spolků na území města Ralsko se poplatek nevybírá. 

 

 

Využívání areálu:  

• areál je určen k provozování sportovních aktivit, 

• je přístupný celoročně od 10:00 do 18:00 hodin,  

s výjimkou provozu od 1. května do 31. října od 10:00 do 20:00 hodin, 

• uživatelem areálu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s odpovědným 

pracovníkem, 

• uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh 

sportu, po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku,           

je povinen dbát upozornění a pokynů odpovědného pracovníka a ustanovení tohoto 

řádu, 
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• v případě organizovaných sportovních turnajů či kulturních akcí si pořádající podá 

nejméně 14 dnů před pořádaným dnem žádost na MěÚ na předepsaném formuláři 

(dostupný u správce, na MěÚ Ralsko a na webových stránkách města). 

 
Provoz a správa hřiště: 

• vstup do areálu je povolen po dohodě s odpovědným pracovníkem, je zakázáno přelézat 

ploty a zamčený vchod, 

• v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz areálu, je jeho správce – 

odpovědný pracovník oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen 

tuto skutečnost předem oznamovat uživateli, 

• v případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit 

odpovědnému pracovníkovi, 

• každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních 

sportovního hřiště či zapůjčeném sportovním náčiní a je povinen uhradit je v plné výši,  

• uzamčení sportovního areálu po skončení činnosti zajišťuje uživatel, následně předá 

klíče odpovědnému pracovníkovi. 

 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku: 

• v areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy,  

• manipulace s ostrými předměty,  

• zákaz vnášení skla (skleněných obalů), 

• jízda na kole,  

• jízda na kolečkových bruslích, 

• vstup mimo vyhrazenou provozní dobu, 

• přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa,  

• konzumace alkoholických nápojů a drog, 

• vstupu podnapilým osobám,  

• kouření v celém areálu,  

• rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,  

• vstupu se zvířaty (mimo sportovních akcí se zvířaty),  

• odhazování žvýkaček na umělý povrch,  

• střelba s míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti, 

• v zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze 

hrajícím osobám, divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z místa k tomu určenému, 

• uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak 

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí,  

• sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat 

bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení,  

• provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody ve sportovním areálu, a to i                       

v případě použití poškozeného zařízení sportoviště, současně neodpovídá za případnou 

ztrátu odložených věcí, vstup do areálu je na vlastní zodpovědnost uživatele, např. 

trenéra či vedoucího kroužku. 
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Další ustanovení: 

Nedodržuje-li uživatel tento návštěvní řád, je odpovědný pracovník – správce areálu oprávněn 

jej z hřiště vykázat!!! 

 

 

Za úmyslné poškození majetku v areálu nebo škodu vzniklou nerespektováním tohoto řádu nese 

odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Provozovatel neručí za případnou ztrátu 

předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle 

obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo 

pro právnickou osobu až do výše 200 000,- Kč a u fyzických osob až do výše 30 000,- Kč. 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavením areálu, oznamte to prosím neprodleně 

Městské policii – telefon 775 646 285 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, 

zabezpečíte tím větší bezpečnost. 

 

 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete. 

 

 

Správce hřiště: Město Ralsko 

Odpovědný pracovník: Jaromír Šveňha, tel.: 722 137 706  

Zástup: Martin Kalva, tel.: 773 933 634 

 

 
 

HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112 

MĚSTSKÁ POLICIE 775 646 285 

 

 

 

Sportovní areál je monitorován kamerovým 

systémem (se záznamem) Městské policie Ralsko!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Inna Paldusová, DiS., OKT – město Ralsko 

V Ralsku:    15.08.2019   


