
 

 

1/ Sportovištěm je veřejně přístupná plocha určená pro realizaci sportovních činností. 

2/ Sportoviště může být kombinováno s dětským hřištěm – buď jsou od sebe odděleny, nebo jsou vzájemně 

propojeny.  

3/ Hranice sportoviště je tvořena vnějším obvodem jejich oplocení. Pokud oplocení není realizováno, hrana 

sportoviště je vymezena ohraničením plochy. 

4/ Na sportovišti je zakázáno: 

a) užívat jej bez souhlasu provozovatele k jiným účelům, než ke kterým je určeno 

b) nechat na nich pohybovat děti do 6 let věku bez doprovodu rodičů či osob starších 18 let 

c) vjíždět a stát motorovými vozidly 

d) jezdit na koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech a obdobném sportovním náčiní, s 

výjimkou jednotlivých hracích ploch, které jsou pro tento účel určeny 

e) pořádat kulturní, zábavní a obdobné hromadné volnočasové akce bez souhlasu provozovatele 

f) kouřit a požívat či jinak aplikovat omamné a psychotropní látky 

g) znečišťovat plochy hřišť a sportovišť a poškozovat hrací a jiné prvky 

h) osazovat nové a upravovat, či přemísťovat stávající hrací a jiné prvky bez souhlasu 

provozovatele 

i) vykonávat další činnosti, které jsou zakázány na základě jiných obecně závazných vyhlášek a 

nařízení obce 

j) vykonávat další činnosti, jejichž zákaz je uveden spolu s příslušným piktogramem v tomto 

návštěvním řádu 

5/ Provozní doba: duben – říjen 8.00 – 20.00 hodin 

                                listopad – březen 8.00 – 18.00 hodin 

Případné prodloužení provozní doby je nutno konzultovat s provozovatelem. 

6/ Uživatelé sportoviště jsou povinni dbát pokynů pověřeného zástupce provozovatele, vydávaných za účelem 

zajištění řádného a účelného využívání a ochrany sportoviště a za účelem zajištění veřejného pořádku na 

sportovišti. 

7/ Porušování této vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů. 

8/ Vstup na sportoviště je na vlastní nebezpečí. Provozovatel sportoviště nenese odpovědnost za úrazy vzniklé 

na daných sportovištích. Je nutné dodržovat věkové hranice stanovené pro používání jednotlivých herních 

prvků a vybavení sportoviště. 

9/ V případě porušení návštěvního řádu a v případě zjištění poškození hracích prvků nebo jiného 

nedostatku ohrožujícího bezpečnost na hřišti volejte zástupce provozovatele hřiště: p. Antonína Staška 

– tel.: 602 514 709, případně provozovatele tel.: 724 183 819  

10/ Sportoviště si lze reservovat u zástupce provozovatele na tel.: 602 514 709 

 

Poučky a upozornění: 

a) Na sportoviště s umělým trávníkem vstupujte a sportuje ve vhodné obuvi (sálová obuv, tenisky, 

turfy), nepoužívejte fotbalovou obuv – kopačky. 

b) U oplocení nepoužívejte řezné předměty a nemanipulujte s ohněm. 

c) Při montáži sportovního vybavení dbejte pokynů provozovatele. Provozovatel provede řádné proškolení 

s manipulací sportovního náčiní. 

d) Při pohybu sportovců na zaledovaném umělém trávníku musí sportovec před vstupem na kluziště 

zkontrolovat kvalitu a sílu ledové plochy. Při nedostatečné kvalitě a mocnosti ledu je vstup na kluziště 

zakázán. 

e) Při sportovním zápolení může dojít k uvíznutí prstů či ruky mezi prvky oplocení. Je nutno dbát zvýšené 

opatrnosti. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 

Provozovatel:     724 183 819 

Zástupce provozovatele:  602 514 709 

Policie ČR:    158 

Záchranná zdravotnická služba: 155 

Tísňové volání:    112 

 

 

 

 

 


