
NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLŮ HLAVNÍ PLÁŽ A PLÁŽ KLŮČEK 

 

Článek I. – Úvodní ustanovení 

1. Návštěvní a provozní řád (dále jen Řád) upravuje práva a povinnosti všech uživatelů pláže 
(návštěvníků, poskytovatelů a provozovatelů služeb) a je určen k zajištění dodržování platných 
předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu. Musí být uživateli respektován, 
stejně jako pokyny zaměstnanců provozovatele (správa pláží). Zakoupením vstupenky 
či vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat ustanovení Řádu a řídit se i pokyny 
správy pláže. 

2. Při porušení Řádu, či nerespektování pokynů pracovníků správy pláží, mohou být návštěvníci 
z pláže vykázáni bez náhrady vstupného.  Porušení Řádu, či nerespektování pokynů pracovníků 
správy pláží, poskytovateli a provozovateli služeb je dle nájemní smlouvy považováno za její 
porušení, jehož důsledkem může být ukončení smluvního vztahu. 

 

Článek II.- Koupací sezóna 

1. Koupací sezónou jsou označeny dny, kdy je do areálu pláže vybíráno vstupné. Obvykle se jedná 
o dny v období od června do září, od 9:00 do 17:00 hod, v závislosti především na klimatických 
podmínkách. 

2. Správa pláže stanovuje dny koupací sezóny a má právo omezit provoz areálu či upravit dny 
koupací sezóny.  

 

Článek III. – Pokyny pro návštěvníky 

1. Vstup návštěvníků do areálu je v koupací sezóně povolen pouze s platnou vstupenkou. 
2. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni na požádání pracovníků správy pláže předložit vstupenku 

ke kontrole. 
3. Dětem mladším 10 let je návštěva areálu koupaliště povolena pouze v doprovodu osoby starší 

18 let.  
4. Na koupaliště není povolen vstup osobám postiženým nakažlivým onemocněním a osobám 

nacházejícím se v karanténě. 
5. Osobám nacházejícím se zjevně pod vlivem omamných látek je obsluha areálu oprávněna 

odmítnout vstup, případně je z areálu vykázat. 
6. V období od 1. 5. do 30. 9. je do areálu vstup se psy a jinými zvířaty zakázán. 
7. V období od 1. 10. do 30. 4. je do areálu povolen vstup se psy na vodítku.  
8. Vstup psů na písečnou pláž je celoročně zakázán. 
9. V celém areálu je zakázán volný pohyb psů. 
10. Majitel zvířete je povinen po svém zvířeti neprodleně uklidit exkrementy.  
11. Návštěvníci jsou povinni: 

a. Udržovat a chránit před poškozením přírodní prostředí a rekreační a technická zařízení. 
b. Odkládat odpadky jen na vyhrazených místech do nádob k tomu určených. 
c. Používat zařízení pláže pouze účelům, ke kterým jsou určena, a to na vlastní nebezpečí. 
d. Dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících. 
e. Užívat vhodný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny. 
f. V případě nutnosti vyklidit jakýkoliv prostor na pokyn správy pláže. 

12. Návštěvník, jehož chování bude v rozporu s veřejným pořádkem, dobrými mravy, občanským 
soužitím či jeho chování bude budit veřejné pohoršení, může být z areálu vykázán. 

13. Provozování hromadných sportů, soutěží a kulturních akcí je možné pouze na základě povolení 
správy pláže.  



 

Článek IV. - Pravidla pro koupání 

1. Koupání je na vlastní nebezpečí. 
2. Je zakázáno plavat v plavební dráze a v blízkosti motorových lodí a plachetnic. 
3. Je zakázáno vzájemně se potápět a shazovat do vody. 
4. Je zakázáno se zavěšovat se na plovoucí bóje a nechat se volně unášet na lehátkách v plavební 

dráze motorových lodí a plachetnic. 
5. Je zakázáno se koupat za ztížených povětrnostních podmínek, bouře, v prudkém lijáku, 

za nebezpečně zvlněné hladiny a husté mlhy. 

 

Článek V. – Pokyny pro provozovatele a poskytovatele služeb 

1. Reprodukovaná hudba slouží pouze k ozvučení pronajatých prostor. 
2. Stání motorových vozidel v areálu je povoleno pouze na vyhrazených místech, a to na základě 

dohody se správou pláže. 
3. Pořádání případných veřejnosti přístupných kulturních akcí podléhá oznamovací povinnosti vůči 

městu Doksy v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou a pořadatel akce je povinen zajistit 
účastníkům akce odpovídající hygienické zázemí po celou dobu trvání akce. 

4. Vjezd zásobovacích vozidel je povolen pouze od 17:00 hod do 10:00 hod následujícího dne.  
5. Prodejní prostory, sklady a ostatní prostory musí být vybaveny tak, aby jejich zařízení odpovídalo 

platným stavebním, protipožárním, hygienickým, bezpečnostní předpisům. Prostory musí být 
vybaveny hasícími přístroji, zařízením a směrnicemi podle zákona o požární ochraně. 

6. Skladové prostory a ostatní prostory, které nejsou přístupny veřejnosti, musí být zabezpečeny 
před vstupem neoprávněných osob. Provozovatel služeb je povinen dodržovat předepsané lhůty 
revizí vlastních zařízení. 

7. Nakládání s odpady vzniklými z provozní činnosti se řídí platnou legislativou.  
8. V gastronomických provozovnách jsou jejich provozovatelé povinni shromažďovat použitý olej 

v nádobách pro to určených, dále jsou povinni zajišťovat jeho likvidaci. Je zakázáno vylévat 
použitý olej do WC, výlevek nebo odpadů a kanálů. 

9. K vjezdu do areálu pláží musí být motorové vozidlo vybaveno: 
a. Povolením k vjezdu do vybraných lokalit – vydává za MěÚ Doksy správce pláží či Městské 

lesy, s.r.o. (příjezdová cesta do areálu pláží je regulována dopravním značením B11 – zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou „Na povolení MěÚ Doksy“) 

b. Vjezdovou čipovou kartou – vydává správce pláží. 
 

Článek VI. - V areálu je zakázáno 

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid 
ostatních. 

2. Vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými tabulkami 
a páskami. 

3. Kouřit v budovách, uzavřených prostorech, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby 
druhého pohlaví, v prostorách pláží odkládat skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost 
návštěvníků. 

4. Nocovat a rozdělávat oheň. 
5. Znečišťovat vodu a ostatní prostory 
6.  Vstupovat do areálu pláže s jízdním kolem ve dnech koupací sezóny. Mimo koupací sezónu je 

vstup s jízdním kolem povolen, pokud je kolo vedeno. 
 

 



Článek VII. - Důležitá telefonní čísla 

Hasiči 150 

Záchranná služba 155 

Policie 158 

Městská policie Doksy 777 44 66 77 

 
 

Článek VIII. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Všichni uživatele areálu jsou povinni neprodleně nahlásit zjištěnou závadu ohrožující zdraví a 
bezpečnost ostatních uživatelů pracovníkům správy pláží. 

2. Za ztrátu peněz a cenných předmětů msto Doksy ani správa pláží neručí. Předměty nalezené 
v prostorách areálu odevzdá nálezce správci pláže, popřípadě v pokladně. 

3. Kdo způsobí škodu porušením ustanovení provozního a návštěvního řádu, je povinen vzniklou 
škodu nahradit v plné výši a je za škodu odpovědný podle příslušných právních předpisů. 

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne: 10. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

Za provozovatele pláže: MěÚ Doksy – správa pláže Aleš Zumr 

Schváleno radou města č. usnesení R 482/21 ze dne 07. 06. 2021. 

 

 

 

 


