
Provozovatel:              ZMŠ Pozořice, SK Pozořice 

 

Provozní řád 

 

Sportovního areálu Pozořice 

 

Provozní řád slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu víceúčelového hřiště, travnatých fotbalových 

hřišť a ostatních ploch určených pro veřejnost (dále jen sportoviště). Musí být bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky, 

nájemníky a uživateli. 

 

Víceúčelové hřiště městyse Pozořice je sportovištěm určeným především pro sportovní vyžití žáků ZMŠ v Pozořicích, 

rekreační vyžití občanů a sportovních spolků v městysi. 

 

Dětský koutek přilehlý k hřišti je určen pro vyžití dětí uživatelů v té době hrajících na hřišti za podmínky dodržení věku dětí 

od 3 do 12 let a za trvalé přítomnosti odpovědné osoby starší 18 let.  

 

Vstup do dětského koutku povoluje provozovatel a platí zde obdobná pravidla jako pro hřiště. 

 

Pro občany s trvalým pobytem v obci Pozořice je užívání víceúčelového hřiště za příspěvek 200 Kč/ročně v době 18:30-

20:30. 

Pro občany s trvalým pobytem v obci Pozořice je pronájem celého areálu víceúčelového hřiště za příspěvek 150 Kč/hodinu. 

 

Víceúčelové hřiště je určeno k provozování těchto sportů: tenis, malá kopaná, florbal, volejbal, nohejbal, basketbal, házená, 

badminton, vybíjená. Jiné hry povoluje správce. Pro hraní je nutno používat pro tento sport vyráběných a doporučených 

míčků, míčů a ostatní výstroje. Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, 

nohejbal, tenis a badminton. Při ostatních druzích sportu musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací 

ploše musí být nasazeny zátky. 

V případě současného užívání hřiště třemi a více hráči bude vždy jeden z nich určen jako osoba odpovědná. Nebude-li taková 

osoba přítomna, nebude povoleno hřiště užívat. 

 

I. Vlastník a provozovatel 

 

Vlastník sportoviště: Provozovatel sportoviště: 

 

Městys Pozořice SK Pozořice, IČ 44947623 

Na Městečku 14 Provozuje fotbalové hřiště, šatny a dětské hřiště 

664 07 Pozořice  

IČO 00282375 ZMŠ Pozořice, IČ 49459724 

      Provozuje víceúčelové hřiště 

 

II. Všeobecné údaje 

 

Název sportoviště: Sportovní areál Pozořice 

Umístění sportoviště: městys Pozořice, 664 07 

 

Pracovník odpovědný za provoz fotbalového hřiště, šaten a dětského hřiště: předseda SK Pozořice 

Pracovník odpovědný za provoz víceúčelového sportoviště: ředitel ZMŠ Pozořice 

 

Otevírací doba: 

denně: 06.00 – 22.00 hod 

dle klimatických podmínek a způsobilosti sportovišť 

 

Osvětlení víceúčelového hřiště: 

Osvětlení je možno použít pouze za snížené viditelnosti. 

Osvětlení zapíná a vypíná pověřená osoba. 

 

Systém objednávání obsazení sportoviště: 

Rezervaci sportoviště na pondělí až pátek lze dohodnout vždy jeden pracovní den předem e-mailem na adresu: 

hriste@pozorice.cz. 

 

Poplatky za využití jednotlivých sportovišť jsou stanoveny ceníkem na www.pozorice.cz/hriste 

 

III. Provozní podmínky 

 

 

Sportoviště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je sestaven na základě objednávek a je uveřejněn na 

internetových stránkách www.pozorice.cz v sekci Život v obci/hřiště. Časový rozvrh musí být dodržován. Přístup na 

sportoviště v otevírací době je zajištěn RFID čipem. 

 

Uživatelem sportoviště mohou být jednotlivci starší šestnácti let nebo skupina sportovců. Jednotlivci mladší patnácti let 

mohou sportovat na sportovišti v doprovodu rodičů nebo osoby starší osmnácti let, skupiny mladší patnácti let pouze za 

doprovodu vedoucího skupiny staršího osmnácti let. 



 

Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat povolené druhy sportu.  

 

Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce 

hřiště. 

 

Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové. 

 

Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště. 

 

Poškození hřiště, poškození nářadí a vybavení bude hradit viník nebo osoba, která hřiště rezervovala, v plné výši. 

 

Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel ani správce nenese odpovědnost za 

škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, nenese odpovědnost 

za ztrátu odložených věcí. 

 

Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které by svým 

jednáním mohly narušit nebo narušují pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu hřiště a jeho bezprostředním okolí. 

 

Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky do koše. 

 

Porušování pravidel uvedených v tomto provozním je důvodem k vykázání z areálu hřiště jeho správcem nebo osobou jím 

pověřenou. 

 

Opakované úmyslné či nedbalostní poškození sportoviště, jakož i opakované nedodržení tohoto provozního řádu může mít 

za následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob. 

 

V době uzavření areálu hřiště bez přítomnosti správce nebo jím pověřené osoby je vstup přísně zakázán. 

 

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. 

 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela 

zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli. 

 

Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodiny před 

stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je možné nepřijímat napříště od tohoto objednatele další rezervace.   

 

Vstup na sportovní plochu je povolen v čisté, pevné a kvalitní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Doporučená obuv 

pro plochu víceúčelového hřiště je typu TURF. Není dovolené používat obuv s kolíky (kopačky), nebo na tenkých 

podpatcích. 

 

Uživatelům a návštěvníkům je zakázáno: 

 

 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

 vstup v nevhodné, znečištěné obuvi a vstup v nevhodné obuvi pro víceúčelové hřiště (kopačky, boty 

na špičatém podpatku) 

 manipulace s ostrými předměty, jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, apod. 

 vstup dětem do l5 let bez doprovodu osob starších 18 let 

 vstup mimo vyhrazenou provozní dobu 

 přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa 

 konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu včetně žvýkaček 

 přinášet nápoje ve skleněných obalech 

 vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem drog a ostatních omamných látek 

 zavěšovat se na ploty, koše a sítě, přelézat plot 

 kouření  a používání otevřeného ohně v celém areálu 

 vstup se psy a jinými zvířaty 

 provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání školního hřiště a klid obyvatel 

bydlících v nejbližším okolí. 

 

Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové. 

 

Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště. 

Poškození hřiště, poškození nářadí a vybavení bude hradit viník nebo osoba, která hřiště rezervovala, v plné výši. 

 

Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel ani správce nenese odpovědnost za 

škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, nenese odpovědnost 

za ztrátu odložených věcí. 

 

Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které by svým 

jednáním mohly narušit nebo narušují pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu hřiště a jeho bezprostředním okolí. 

 



Porušování pravidel uvedených v tomto provozním je důvodem k vykázání z areálu hřiště jeho správcem nebo osobou jím 

pověřenou. 

 

Opakované úmyslné či nedbalostní poškození sportoviště, jakož i opakované nedodržení tohoto provozního řádu může mít 

za následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob. 

 

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. 

 

Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí. 

 

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a 

poškozovat sportovní zařízení. 

 

Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený 

materiál, zabezpečit mobilní zařízení stanoveným způsobem, uklidit všechny odpadky do koše. Doba úklidu se započítává 

do doby pronájmu. 

 

Veškeré způsobené a zjištěné závady jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit provozovateli. 

 

Nenahlášené závady budou přičteny k tíži posledního nájemce. 

 

Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech uživatelů do prostoru sportoviště. 

 

Vlastník ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu. 

 

Uživatelé užívají prostory sportoviště pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny 

zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

V případě porušení provozního řádu, bude uživatel vykázán bez nároku na vrácení finanční částky nebo mu bude 

zamezen vstup na sportoviště. 

 

Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek provozního řádu. 

 

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Každý uživatel sportovního 

zařízení je povinen se seznámit s provozním řádem a tento dodržovat. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Souhlasím s podmínkami provozního řádu sportoviště a potvrzuji převzetí čipu  (záloha 100Kč). 

 

Číslo čipu: ……………………….. 

 

Jméno:………………………………….. 

 

Adresa:………………………………………………………………….. 

 

Datum narození:……………………………….. 

 

Email:………………………………….. 

 

Telefon:………………………………….. 

 

Dne: …………………..    Podpis……………………. 


