
 

  

SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA PLUMLOV 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Všeobecná ustanovení 
1        Slouží k provozu: organizovaným sportovním aktivitám škol, veřejnosti a sportovních 
organizací. 

2        Přístup do areálu mají v hodinách vyhrazených pro školy pouze ZŠ a MŠ Plumlov. 
Žákům škol v hodinách tělocviku je vstup povolen pouze v doprovodu pedagogického dozoru. 
V ostatní provozní době má přístup veřejnost, sportovní organizace nebo účastníci 
organizovaných akcí. 

3        Mimo stanovenou provozní dobu je areál uzavřen a přístup do celého sportovního 
areálu je nepovolaným osobám zakázán. 

4        Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v provozní dobu a pouze 
na ta hřiště, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena dle rozpisu. Pro zájemce o 
individuální sportování je vstup volný jen na to hřiště, které není rezervováno. Rezervaci 
potvrzuje správce sportovního areálu. Je nutné respektovat případný hodinový rozpis a 
rozhodnutí správce. 

5        Mimo provozní hodiny je areál uzamčen. Vstup do areálu otevírá a zavírá denně 
správce dle provozních hodin. 

6        Žáci školy užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy (od 8:00 do 16:00 
hodin) a jsou povinni se řídit všemi níže uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky 
přebírá jejich vyučující. 

7        Veřejnost se řídí pokyny správce areálu, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a 
pořádek. 

8         Vstup na jednotlivá sportoviště sportovního areálu je povolen pouze ve sportovní 
obuvi s rovnou podrážkou, řádně očištěnou (eventuální posouzení vhodnosti obuvi je zcela 
v kompetenci správce areálu). Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách. 

9        V prostorách areálu platí přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a 
požívání alkoholických nápojů. 

10    Z hygienických důvodů je přísně zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru 
sportovního areálu. 

11    Je přísně zakázáno mechanické poškozování povrchu jednotlivých sportovišť, 
oplocení, vybavení a zařízení sportovišť. 



12    Je zakázáno lézt na areálové oplocení, na konstrukce a oplocení, nacházející se v 
areálu a manipulovat s nimi. 

13    V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru do 
stojanů, provozovatel za odložená kola neručí. 

14    V celém areálu je zakázána jízda na in-line bruslích, skateboardech apod. 

15    Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem je zakázáno. 

16    Na hřiště je povolen vstup pouze otevřenými vstupy – vchody, a to ve vymezenou 
dobu dle platného rozvrhu. Jakékoliv překonávání areálového oplocení i oplocení 
jednotlivých sportovišť, je zakázána. 

17    Lékárnička – je pro případ drobného zranění sportujících k dispozici u správce areálu. 

18    Úklid a údržbu sportovišť provádějí zaměstnanci provozovatele a provozovatel. Údržba a 
opravy v areálu jsou prováděny dle potřeby provozovatelem nebo eventuálně odbornou 
firmou. 

19    Úpravy prostor hřiště a hrací plochy jsou plně v kompetenci správce areálu. 

20    Kontrola vybavení a zařízení sportovišť se provádí jedenkrát týdně. 

21    Stav umělých povrchů na jednotlivých sportovištích je kontrolován v rámci 
pravidelné údržby pracovníky provozovatele nebo odborné firmy. Při opravách bude dbáno 
pokynů výrobců jednotlivých povrchů a zařízení. 

22    Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu provozovatele nebo pověřené osoby, 
bude řešit dle přestupkového zákona č. 200 / 1990 Sb., a jiných právních předpisů a 
Policie ČR. 

Provozní doba sportovního areálu 

leden, únor, březen                         sportovní areál uzavřen 

duben, květen, červen 

pondělí – pátek                                   8:00 - 15:00 hodin      školní výuka 

                                                           15:00-20:00 hodin      veřejnost, sportovní organizace 

sobota, neděle                                    8.:00 - 20:00 hodin     veřejnost, sportovní organizace 

červenec, srpen 

pondělí – neděle                                 8:00 - 21:00 hodin      veřejnost, sportovní organizace 

září, říjen 



pondělí – pátek                                   8:00 -15:00 hodin       školní výuka 

                                                           15:00-19:00 hodin      veřejnost, sportovní organizace 

sobota, neděle                                    8:00 -19:00 hodin       veřejnost, sportovní organizace 

listopad, prosinec                           sportovní areál uzavřen 

Poznámka: Po dobu školních prázdnin je sportovní areál vyhrazen pro veřejnost po celý den 
v provozní době plánované pro příslušný měsíc (mimo svátky, kdy bude provozní doba 
stanovena v závislosti na klimatických podmínkách). 

V době pro veřejnost a sport.organizace lze sjednat s provozovatelem sport.areálu rezervační 
hodiny na jednotlivá sportoviště. Rozpis hodin je u správce sportovního areálu. 

  

Ceny vstupného 

Ceny vstupného jsou uvedeny v samostatném ceníku služeb. 

Kontakt na správce sportovního areálu: 

paní Milena Kišková:                                                                                 775 78 00 77 

pan Petr Kiška                                                                                            775 78 00 78 

Klubové zařízení Plumlov                                                                        582 39 32 24  

Povinnosti návštěvníků 

• · Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen 
se řídit tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě Všeobecná 
ustanovenía dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby 
nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe, nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu 
na zařízení a vybavení sportovního areálu. 

• · Návštěvníkům je zakázáno znečisťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a 
odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností. 

• · Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a  vybavení areálu odpovídá 
návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce. 

• · V případě pronájmu sportovních zařízení k organizované akci odpovídá za úraz a 
škody na zařízení a vybavení areálu subjekt, který akci organizuje. 

• · Pracovník provozovatele je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil 
nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci, bez 
nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu 

• · Návštěvníci musí po ukončení  provozní doby pro veřejnost opustit areál. 
• · Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny veřejnosti. 
• · V případě možného nebezpečí požáru, nebo provozní havárie jsou všichni 

návštěvníci povinni podle pokynů pracovníků provozovatele opustit okamžitě prostor 
areálu. 



• · Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné 
návykové látky. 

• · Vstup na hřiště je zakázán osobám, které se s ohledem ke svému  zdravotnímu stavu 
nemohou po hřišti bezpečně pohybovat. 

• · Děti do 6 let mohou vstupovat na sportoviště a dětské hřiště jen  pod dohledem 
osoby starší 18 let. 

• · Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo 
jiné nebezpečné předměty nesouvisející se  sportovní činností. 

1. Odpovědnost provozovatele 

• · Provozovatel nezajišťuje ve sportovním areálu zdravotní dozor. V případě vážnějšího 
úrazu volejte 112 nebo 155. Návštěvníci jsou povinni pracovníkovi provozovatele 
nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění 
ošetří pracovníci provozovatele na místě. O ošetření provedou záznam do příslušné 
evidence. 

• · Za odložené věci provozovatel neručí 
• · Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před 

vstupem do areálu. 

Vstupem do sportovního areálu se zavazujete tento provozní řád dodržovat. 

Tento Provozní řád sportovního areálu města Plumlova byl schválen Radou města Plumlova 
dne 26.9.2007. 

C E N Í K 

SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA PLUMLOV 

(platný od 1.4.2007) 

Ve sportovním areálu lze provozovat tyto sporty:  basketbal, florbal, fotbal, házená, 
nohejbal, tenis, volejbal 

  

Cena pronájmu za 1 hodinu: 

1. a) děti ve věku do 15 let z Plumlova nebo přespolní docházející do ZŠ 
Plumlov                                                                                    10,- Kč 

2. b) studenti a učni po předložení dokladu o studiu                  10,- Kč 
3. c) ostatní návštěvníci ( mimo bodu a), b))                        20,- Kč 
4. d) návštěvníci areálu – tenis- dospělá osoba                           50,- Kč 
5. e) kolektiv -  pronájem 1 hřiště                                        100,- Kč 

  

  

  



                                                        Klubové zařízení Plumlov 
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