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PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU 
 

➢ Vlastníkem městského sportovního areálu je město Písek. Provozovatelem areálu 

jsou Městské služby Písek s.r.o.. Areál může být využíván pouze k účelu, ke kterému 

byl zřízen. 

➢ Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu. 

➢ Za technický stav areálu jsou odpovědni pověření pracovníci (správci), kteří jsou 

zaměstnanci Městských služeb Písek s.r.o. 

➢ Provozní doba areálu:   7,00 – 21,00. 

➢ Mimo stanovenou provozní dobu je areál uzavřen a přístup nepovolaným osobám 

zakázán. 

➢ Činnost v areálu musí být vždy plánována, organizována a řízena trenérem nebo 

vedoucím mužstva. 

➢ Jednotlivá sportoviště v areálu mají samostatný provozní řád a nejsou veřejně 

přístupná. 

➢ Správce sportovišť nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí 

návštěvníků sportovního areálu. 

➢ Každý návštěvník je povinen řídit se pokyny správce areálu. 

➢ Jednotlivé sportovní činnosti mohou být provozovány pouze po dohodě se správcem 

areálu. 

➢ Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce oprávněn vykázat 

uživatele z areálu. 

➢ Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady. 

➢ Škody na zařízení areálu nebo šaten prokazatelně způsobené členy jednotlivých 

oddílů je povinen neprodleně uhradit příslušný oddíl. 

➢ Při vlastní činnosti ha hřišti sportovci dodržují pokyny trenéra, vedoucího mužstva 

nebo správce. 

➢ Je zakázána jakákoliv manipulace s přenosnými brankami bez dohledu trenéra nebo 

vedoucího mužstva, správce. 

➢ V případě potřeby kontaktovat správce areálu tel. : 731 532 687. 

➢ Každý návštěvník je povinen se v prostoru areálu chovat tak, aby svým jednáním 

neohrožoval bezpečnost jiných osob, jejich majetku a neohrozil či neomezil 

probíhající sportovní akce. 

➢ Do areálu je vstup povolen pouze otevřenými vstupy. 

➢ Je zakázáno jakékoliv překonávání či poškozování areálového oplocení sportovišť. 

➢ V případě nepříznivých klimatických podmínek je správce oprávněn zrušit provoz 

jednotlivých sportovišť nebo areál zcela uzavřít. 
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➢ Při porušení tohoto provozního řádu má pořadatel nebo správce právo nevpustit 

návštěvníka do areálu, nebo ho vykázat z areálu bez náhrady. 

➢ Děti do 10 let se mohou v areálu pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

➢ V areálu platí zákaz vstupu se zvířaty. 

➢ Je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích nebo jinými dopravními prostředky. 

➢ Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných prostředků. 

 

 
 
 
 
 

 

Datum platnosti od: 1.1. 2019                                                      

 

 

 

     Josef Hrádek, v.r. 

                                                                                                            jednatel společnosti 
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