Provozní řád Hasičská nádrž
(Jáchymský rybník)
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I.
Úvodní ustanovení
·

tento provozní řád je nedílnou přílohou Návštěvního řádu a pravidel užívání Sportovního
areálu Židněves

·

provozní řád je určen pro spolky Rybáři Židněves a SDH Židněves využívající zařízení
Hasičské nádrže (Jáchymského rybníka - dál jen nádrž) a upravuje základní závazná
pravidla chování všech uživatelů a návštěvníků tohoto areálu používající zařízení umístěné
v prostorách nádrže ve Sportovním areálu Židněves

·

provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a osoby, které budou nádrž využívat dle
potřeb spolku Rybářů Židněves a SDH Židněves

·

souběžné použití dalších částí Sportovního areálu Židněves je možno jen po dohodě se
správcem, nebo provozovatelem po zaplacení stanoveného poplatku a při dodržení
provozního řádu pro dané sportoviště

·

nádrž může využívat pouze spolek Rybáři Židněves ke své činnosti, SDH Židněves nebo
Hasičské záchranné sbory pro doplnění cisteren v případu požáru

·

Provozní řád Hasičská nádrž (Jáchymský rybník) byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce Židněves dne 9. 11. 2020 usnesením č.5/5/2020

II.
Provozní doba
·

nádrž může být využívána dle Rybářského zákona o rybolovu členy spolku Rybáři Židněves

·

nádrž je využívána dle potřeb SDH Židněves nebo Hasičského záchranného sboru pro
doplnění cisteren v případu požáru

01. 10. 2020

Obecní úřad Židněves, Židněves 13, 294 06 Židněves

Stránka 1 z 2

III.
Povinnosti uživatelů
·

dodržovat pokyny spolku Rybáři Židněves, SDH Židněves a Hasičských záchranných sborů

·

udržovat pořádek

·

neničit okolí nádrže ani jeho vybavení

·

neznečišťovat nádrž ani jeho okolí

·

zákaz koupání v nádrži

·

odpad vzniklý v průběhu využití třídit do přistavených kontejnerů umístěných u pergoly, nebo
u kabin (žlutý kontejner – plasty, černý kontejner směsný odpad)

·

zákaz rybolovu osobám, které nejsou členy rybářského spolku, výjimkou jsou akce pořádány
spolkem Rybáři Židněves

·

dodržovat Rybářský řád

·

vjezd do blízkosti rybníka je povolen pouze pro vozidla Hasičských záchranných sborů za
účelem doplnění cisteren, SDH Židněves a členům spolku rybářů Židněves přepravující
vybavení potřebné pro pořádání akcí nebo soutěží

·

parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti

IV.
Poplatky a způsob platby
Poplatky
·

Poplatky za využití rybníku jsou stanoveny dohodou mezi provozovatelem a Rybáři
Židněves

Způsob platby
·

Platba je na číslo účtu 35920181/0100 a do zprávy napište: příjmení + Rybáři + aktuální rok
(např. Souček Rybáři 2021)
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