
Provozní  řád venkovního areálu SK Nučice, z.s. 

 

SK NUČICE, z.s., IČ: 47005238, se sídlem Tyršova 112, Nučice (dále jen „vlastník“) sportovního areálu a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu 

zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující provozní řád. 

 

Tento sportovní areál byl vybudován a je určen k využití volného času,  konání sportovních a společenských akcí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás 

žádáme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu. 

 

 

I. Základní ustanovení 

 

1. Provozní řád se vztahuje na všechny návštěvníky sportovního areálu a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní  řád tvoří 

nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu. 

2. Pokud sportovní areál využívá právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit 

příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci. 

3. Pokud sportovní areál využívá soukromá osoba, je plně odpovědna za dodržování provozního řádu, dodržovat příslušná pravidla a nařízení a chovat 

se tak, aby nedocházelo k porušování tohoto provozního řádu. V případě nezletilých osob zodpovídají za dodržování těchto pravidel zákonní zástupci 

nezletilých osob ( tj. rodiče, poručníci ……….) 

4. Děti do 6 let musí být vždy v doprovodu osoby starší 18 let 

5. Všichni návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu konkludentně – tj. vstupem do sportovního areálu vlastníka 

(viz. Příloha č. 1 – plánek areálu) 



 

II. Prevence škod 

 

1. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví.  

2. Každý návštěvník je povinen předcházet vzniku škod.  

3. Jestliže bude osobně přítomen konání, které by směřovalo k případným škodám na majetku a na zdraví, je povinen informovat o tomto návštěvníka 

areálu, jehož jednání směřuje k případným škodám, dále celou záležitost nahlásit písemně vlastníkovi areálu na e-mail sk-nucice@seznam.cz  a 

případně hrubého  porušení  informovat  Policii ČR nebo Hasiče ČR. 

 

III. Vstup do sportovního areálu 

 

1. Vstup do sportovního areálu je povolen všem návštěvníkům, nájemníkům a organizátorům sportovních akcí na základě uzavřených platných smluv o 

pronájmu s vlastníkem. 

2. Sportovní areál se skládá z těchto sportovišť: 

- Venkovní travnaté fotbalové hřiště 

- Venkovní tenisové kurty (č. 1,2,3,4) 

- Venkovní hřiště na volejbal   

- Venkovní travnatý prostor umístěný za fotbalovým  hřiště (před fotbalovými kabinami) a sportovní halou 

3. Návštěvníkům sportovního areálu je zakázáno volně vstupovat na tyto sportoviště (venkovní travnaté fotbalové hřiště, venkovní tenisové kurty č. 

1,2,3,4, venkovní hřiště na volejbal). Toto omezení neplatí ,  pokud se jedná o akce dle uzavřených platných  smluv s vlastníkem anebo pokud má 

návštěvník zaplaceno a zarezervováno sportoviště prostřednictvím rezervačního systému vlastníka.        

4. V případě konání sportovních akcí mládežnických celků na zmíněných sportovištích, tělesné výchovy ZŠ a MŠ odpovídá za dodržování  zmíněných 

podmínek  sportovního areálu pedagogický dozor, případně organizátor akce dle uzavřených smluv. 

 



5. Standartní vstup do sportovního areálu je pro návštěvníky stanoven na dobu:  

– v období   květen až září  09.00 – 22.00 

– v období   říjen až duben 10.00 – 20.00 

6.  Výjimku z časového rámce tvoří pouze akce dle uzavřených smluv s vlastníkem na základě uzavřené platné smlouvy. 

 

 

IV. Podmínky užívání sportovního areálu 

 

1. V celém areálu platí zákaz poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení  

2. Je povinností každého návštěvníka sportovního areálu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech jeho částech a okolí. 

3. V případě používání a přesunů přenosných sportovních potřeb sportovního areálu (např. fotbalových branek) zodpovídá za přesun organizátor akce, 

případně pedagogický dozor. Po ukončení používání je povinností organizátora případně pedagogického dozoru vrátit sportovní potřeby na původní 

místo. 

4. Každý návštěvník je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu pověřeného zástupce vlastníka, případně mu podat vysvětlení o způsobené 

škodě. 

5. Je zakázáno volné pobíhání domácích zvířat 

6. Je zakázán vjezd motorových vozidel mimo parkovací plochu za a před tělocvičnou. Výjimku tvoří pouze případy dle platných uzavřených smluv 

s vlastníkem  o konání  sportovních akcí nebo podnájemních smluv. 

7. Je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek  (ke kouření a konzumaci alkoholu je vymezen ohraničený prostor před 

klubovnou, klubovna je nekuřácká). Výjimku tvoří pouze případy dle platných uzavřených smluv s vlastníkem o konání společenských akcí. 

8. Je zakázáno stanovení a rozdělávání ohňů. Výjimku tvoří pouze případy dle platných uzavřených smluv s vlastníkem o konání společenských akcí. 

9. Je zakázáno pořádat propagační či reklamní akce. Výjimku tvoří pouze případy dle platných uzavřených smluv s vlastníkem o konání společenských 

akcí. 

 



V. Protipožární prevence 

 

1. K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány a viditelně umístěny zvláštní směrnice. Je povinností všech se s nimi řádně seznámit a dodržovat 

je. 

 

VI. Prevence proti úrazům 

 

1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob. 

2. Vlastník sportovního areálu neodpovídá za úrazy způsobené ve sportovním areálu a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti. Dále toto pravidlo 

platí i  při konání sportovních a společenských akcí a i na základě podnájemních smluv s vlastníkem. 

3. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. 

K ošetření zranění slouží zdravotní lékárnička, která je cvičitelům a pedagogickému dozoru přístupná. 

4. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře. 

 

VII. Odpovědnost za škodu 

 

1. Každý návštěvník odpovídá vlastníku areálu za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí občanských zákoníkem. 

2. Za škodu na věcech vnesených a odložených návštěvníky nenese odpovědnost vlastník sportovního areálu. Odpovědnost nese provozovatel nebo 

pořadatel sportovní či kulturní akce. 

3. Každý uživatel zodpovídá v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným uživatelem a nebudou zapsány v Provozním deníku 

vlastníka (umístěn v Restauraci na hřišti) a je povinen jejich odstranění uhradit do tří dnů od výzvy vlastníka. 



 

 

VIII. Sankce za nesplnění povinností 

 

1. Pokud návštěvník sportovního areálu či uživatel na základě konání sportovních a společenských akcích dle řádně uzavřených smluv s  vlastníkem 

nesplní některou svou povinnost podle čl. II – VIII. tohoto provozního řádu, je každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit vlastníku 

smluvní pokutu ve výši 300 Kč (slovy třistakorun ) a to do tří dnů ode dne porušení povinnosti. Ustanovení článku VII., bod 3 tím není dotčeno. 

2. V případě opakovaného porušení povinností návštěvníkem, nájemcem či uživatelem nebo neuhrazením smluvní pokuty je vlastník oprávněn od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatním se práva a povinností uživatelů řídí právním řádem České republiky. 

2. Tento provozní řád bude vyvěšen viditelně na vstupech do sportovního areálu. 

3. Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 1.10.2017 

4. Schváleno výborem SK Nučice, z.s. dne 4.9.2017 

 

 

Razítko a podpis 

  



 


