
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU
Zašová 524, 756 51 Zašová

 1. Provozovatel sportovního areálu:
 a) Provozovatelem sportovního areálu je SK Zašová 1926, z.s. IČO 44740883 se sídlem Zašová 758,

756 51 Zašová na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy.
 b) Statutárním orgánem SK Zašová 1926, z.s. je Jan Blabla jako jeho předseda, tel. 777 751 207.
 c) Správcem sportovišť je Václav Hanáček, tel. 737 886 898.

 2. Všeobecná ustanovení:
 a) Sportovní areál a jednotlivá sportoviště v něm jsou určeny výhradně pro potřeby SK Zašová 

1926, z.s. a jeho členů, není volně přístupný veřejnosti, kdy veškerý pohyb a činnost v něm 
jiných právnických nebo fyzických osob, jiných uživatelů, návštěvníků nebo veřejnosti jsou 
podřízeny souhlasu provozovatele, pokynům správce sportovišť nebo jiné pověřené osoby, 
jednotlivým ustanovením tohoto provozního řádu spolu s platnými a obecně závaznými 
právními předpisy.

 b) Provozní doba sportovního areálu je určena tréninkovým plánem SK Zašová 1926, z.s. pokud 
není stanoveno jinak.

 c) Vstup do sportovního areálu, vstup na jednotlivá sportoviště nebo užívání sportovních 
prostředků a pomůcek v něm a na nich bez souhlasu provozovatele, správce sportovišť nebo 
jiné pověřené osoby nebo mimo jeho provozní dobu je výhradně na vlastní nebezpečí, kdy 
provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na životech, zdraví nebo na 
majetku.

 3. Provozní povinnosti:
 a) Každý je povinnen dodržovat tento provozní řád a pokyny správce sportovišť nebo jiné 

pověřené osoby.
 b) Každý je povinnen se chovat tak, aby svým jednáním neohrozil život nebo zdraví své nebo 

ostatních, aby neomezil výkon sportovní činnosti na jednotlivých sportovištích, aby 
neobtěžoval nejbližší okolí, aby nezpůsobil škody na majetku a vybavení a neznečišťoval okolí.

 c) Každý je povinnen využívat sportovní areál, jednotlivá sportoviště, jeho vybavení, sportovní 
prostředky a pomůcky v něm a na nich výhradě v souladu s jejich účelem a určením, dbát při 
tom a dodržovat opatření k zajištění jejich funkčnosti a životnosti, nahlásit případná poškození 
a uhradit škodu, kterou způsobí.
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 4. Zákazy:
 a) Ve sportovním areálu je výhradně zakázáno:

• Nechat volně pohybovat děti do 6. let věku bez doprovodu a dozoru rodičů, zákonného 

zástupce nebo osoby starší 18. let.
• Vjet, pohybovat se nebo stát motorovými vozidly.

• Nosit, přenášet nebo manipulovat se sklem, sklenicemi a skleněnými nádoby jakéholiv 

druhu, ostrými předměty, otevřeným ohněm a kouřit mimo vyhrazené prostory.
• Poškozovat sportovní areál, jednotlivá sportoviště, jejich vybavení, sportovní prostředky a 

pomůcky v něm a na nich nebo s nimi manipulovat bez souhlasu provozovatele.
• Vykonávat činnosti, které jsou zakázány na základě platných a obecně závazných právních

předpisů, vyhlášek a nařízení.
 b) Na jednotlivých sportovištích je výhradně zakázáno:

• Vykonávat sportovní činnost mladistvých bez doprovodu a dozoru osoby starší 18.let.

• Využívat jednotlivá sportoviště v rozporu s jejich účelem a určením, svévolně manipulovat 

se sportovními prostředky a pomůckami na nich nebo užívat sportovní prostředky a 
pomůcky jiné než odpovídající nebo schválené.

• Vjet, pohybovat se nebo stát nemotorovými vozidly.

• Užívat alkoholické nápoje nebo aplikovat omamné nebo psychotropní látky.

 5. Pronájmy:
 a) Pronájem sportovního areálu, jednotlivých sportovišť, jejich vybavení, sportovních prostředků 

a pomůcek v něm a na nich je možný pouze na základě nájemní smlouvy.

 6. Závěrečná ustanovení:
 a) Tento provozní řád je závazný pro všechny členy SK Zašová 1926, z.s., pro všechny jeho 

uživatele a návštěvníky i pro veřejnost.
 b) Vstup do sportovního areálu nemusí být umožněn osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem

omamných nebo psychotropních látek, případně mohou být takovéto osoby ze sportovního 
areálu vykázány.

 c) Porušení tohoto provozního řádu je přestupkem ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, a dalších platných právních předpisů. 

                                      
            

V Zašové, dne 11.4. 2022 ___________________________________
Jan Blabla, předseda
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