
PROVOZNÍ ŘÁD FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 
  
 

Vlastník: Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125 

Provozovatel: Tělovýchovná jednota Přeštice z. s., Tř. 1. máje 1094, 334 01 Přeštice, IČ: 00478300 

Nájemce (návštěvník): jedna osoba nebo skupina osob, která si objedná hřiště s umělým povrchem (dále 
jen „hřiště“), zaplatí smluvní cenu (dále jen „nájemné“) a užívá hřiště v souladu s dobrými mravy a tímto 
provozním řádem. 
 
Všeobecná ustanovení  
  

1. Hřiště je vybudováno za účelem rozvoje tělovýchovy a sportu, využívání volného času mládeže 
i dospělých a předcházení sociálně patologických jevů ve společnosti.   

2. Areál UMT zahrnuje sportovní hřiště na fotbal, střídačky, lavičky, přenosné branky a minibranky.  
3. Hřiště je určeno výhradně k provozování fotbalu. Jiná činnost smí být na hřišti provozována 

pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele. Užívat hřiště je možné po zaplacení 
smluvní ceny.   

4. Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození majetku nájemců, pokud je prokazatelně 
nezavinil.  

5. Nájemce hřiště je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu. V případě, že je 
hrubým způsobem poruší, má správce právo vyloučit nájemce z hřiště, a to bez náhrady.  

  
Povinnosti nájemce, návštěvníka hřiště  

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat všechny zásady hygieny, bezpečnosti a požární ochrany. 
Zejména dodržovat osobní čistotu, zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště. Při svém 
jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.  

2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.  
3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve vhodné obuvi, zakázány jsou kopačky s kolíky.  
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.  
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly 

jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob, chránit areál proti 
vandalismu a svévolnému poškozování.   

 
Před začátkem hry:  

o provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem  
 
Po skončení hry:  

o odnést všechny přenosné branky a jiné pomůcky mimo prostor hřiště UMT na určenou 
zpevněnou plochu ze zámkové dlažby 

o provést úklid hřiště a střídaček od případných odpadků  
o zhasnout světla umělého osvětlení a vrátit klíč správci 
o opustit hřiště nejpozději v čase, kdy končí doba užívání dle platného rozpisu či pronájmu 

  
Zakázané činnosti  
 

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.  
2. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod.  



3. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení 
(sloupky, sítě, branky, lavičky, oplocení apod.). 

4. Do prostoru hřiště platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.  
5. Je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu (branky, sítě, ploty, stožáry osvětlení atd.). 
6. Na hřiště je přísný zákaz vnášení skla.  
7. V celém areálu hřiště se zakazuje kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek. 
8. Je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek.  
9. Je zakázáno vjíždět do areálu hřiště motorovými vozidly s výjimkou vozidel zajišťujících údržbu 

hřiště (po předchozím písemném souhlasu provozovatele). 
10. Je zakázáno parkování motorových vozidel v areálu hřiště.  
11. V celém areálu hřiště se zakazuje rozdělávat oheň. 

 
 
Ostatní  
  

1. Veškerá sportovní činnost návštěvníka hřiště je na jeho vlastní nebezpečí.  
2. Správce ani provozovatel neručí za ztrátu případně poškození osobních věcí návštěvníků hřiště.  
3. Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti.   
4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodným chováním nebo při svévolném ničení a 

poškozování sportovního zařízení budou návštěvníci vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za 
způsobené škody. Po návštěvnících pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.   

5. Seznámení s tímto řádem je povinností všech nájemců (organizátorů, pořadatelů, resp. 
pedagogického dozoru) skupiny návštěvníků (cvičenců, sportovců). Ostatní návštěvníci se musí 
seznámit s provozním řádem před vstupem do areálu UMT.  

  
Provoz a správa hřiště s UMT 
 

1. Provozní doba hřiště je denně od 8:00 hodin do 21:00 h.  
2. Za organizaci využívání hřiště odpovídá určený člen výboru fotbalového oddílu TJ Přeštice z. s., 

který zajišťuje rozpis tréninkových jednotek a utkání fotbalového oddílu a vyřizuje objednávky 
z řad veřejnosti a ostatních klubů. 

3. Závazný rozpis využití hřiště je uveden na webových stránkách: http://fotbalprestice.cz/rozpis-
hrist/ 

4. Objednávky pro využití hřiště možno zasílat elektronicky emailem na: fotbalprestice@seznam.cz 
5. Nelze-li ze strany nájemce dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 

hodinu před stanoveným časem. Pokud tak neučiní a nevyužije hřiště v objednaném čase, 
nájemné se nevrací.  

6. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je provozovatel či správce 
oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz.  

7. Za správu hřiště, údržbu, drobné opravy a úklid areálu odpovídá pověřená osoba správce. 
8. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném 

oplocení je nájemce povinen tuto skutečnost ihned oznámit správci nebo provozovateli. Každý 
uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.  

9. Při porušení provozního řádu ze strany nájemce je správce hřiště oprávněn vykázat nájemce 
z hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu.  

 
 
Kontakt na provozovatele: Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 
     Tř. 1. máje 1094 
     334 01 Přeštice 
     www.fotbalprestice.cz 



 
Obsazenost hřiště:   http://fotbalprestice.cz/rozpis-hrist/ 
 
Kontakt na správce hřiště: +420 605 301 817 
 
Platnost:   od 17. března 2023 
Schválil:   Výkonný výbor TJ Přeštice dne 15. března 2023 
 
 

 
Důležitá telefonní čísla:  

 
HASIČI 150, POLICIE 158, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, TÍSŇOVÁ LINKA 112 


