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                             NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

Sportovního areálu Hněvotín 

 
    Sportovní areál Hněvotín je oploceným, zařízeným prostorem v majetku 

obce Hněvotín, která je jeho provozovatelem.  

Areál je v pronájmu TJ FC Hněvotín z. s.  

Zahrnuje: hlavní travnatou hrací plochu pro kopanou, hřiště pro malou kopanou 

s umělým povrchem, tři samostatně oplocená, antuková, tenisová hřiště, pískové 

hřiště pro plážový volejbal, posilovací – outworkingovou   sestavu, víceúčelové 

hřiště s tartanovým povrchem a osvětlením, antukové hřiště pro volejbal   

a nohejbal a dětské hřiště s lanovou dráhou a trampolínou, sportovní ovál 

s tartanovým povrchem. 

    Součástí areálu je také restaurace, budova šaten, budova malých šaten, objekt 

udírny s WC, dále tribuna se střídačkami a lavičkami a samostatným WC za 

tribunou. 

Vstup do areálu je hlavní bránou z Topolanské ulice a samostatným vchodem 

pro děti a rodiče u dětského hřiště. Vjezd pouze technických vozidel je možný 

třemi uzamykatelnými branami.   

   Sportovní areál je určen především k sportování mládeže a občanů obce. 

Je veřejně přístupný, a to každý den od 7.00 do 21.00 hodin. 

Výjimkou je návštěvnost restaurace do zavírací doby a dále pořádání kulturně – 

společenských akcí a oslav.  

   Provozovatel areálu neručí za odložené věci. 

Pobyt a sportování ve sportovním areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. 

Za děti zodpovídá zákonný zástupce.  

Děti do šesti let věku mají povolen vstup pouze v doprovodu a pod trvalým 

dohledem rodičů nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let.  

Provozovatel ani správce areálu nenese odpovědnost za případné poranění či 

úrazy vzniklé osobám při sportovní činnosti a hraní.  

     Uživatelé sportovního areálu jsou povinni respektovat návštěvní řád, 

dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu, bezpečnost 

a řídit se pokyny správce.  

Jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním 

uživatelům.   



Za úmyslné poškození zařízení a ploch sportovního areálu nebo škodu vzniklou 

nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši uživatel, popř. 

odpovědný zástupce.  

Případné zjištěné závady a poškození je nutno ihned nahlásit správci.  

Vstup na sportovní plochy (víceúčelové hřiště, hřiště s umělou plochou, 

antuková hřiště) je dovolen pouze v odpovídající sportovní obuvi. 

Vstup na trampolínu je dovolen pouze v ponožkách. 

Na hrací plochy není dovoleno vnášet a konzumovat potraviny a nápoje, vyjma 
nápojů v uzavřených, plastových obalech, které si pak každý odnese.  
Používání sklenic je dovoleno pouze uvnitř restaurace a v obou restauračních 
zahrádkách. 
Uživatelé sportovního areálu jsou povinni uklízet odpadky pouze do odpadkového 
koše.  
    Ve sportovním areálu platí zákaz: 
- poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení sportovního areálu; 
- vstupu se zvířaty; 
- používání jízdních kol, koloběžek, dětských odstrkovadel, kolečkových bruslí,     
   skateboardů apod.  
- manipulace s otevřeným ohněm a ostrými předměty; 
- věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, branky; 
-  užívání jednotlivých sportovišť, pokud je jejich povrch namrzlý nebo kluzký; 
- užívání herních prvků a vybavení, které je poškozené; 
- kouření (mimo určený prostor restaurace na venkovním sezení hostů  
   do ul. Topolanská); 
-  přinášení a konzumace alkoholu (mimo prostor restaurace a udírny)  
-  přinášení a požívání omamných látek; 
-  vstupu podnapilým osobám; 
-  odhazování žvýkaček; 
- přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa; 
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu a přelézání oplocení; 
- vjezdu všech osobních automobilů a motocyklů; 
- manipulaci s elektrickým zařízením - (el. zásuvky, osvětlení, aj. zař.) 
    Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavením hřiště, oznamte to 
prosím neprodleně Policii ČR, Obvodnímu oddělení Lutín, tel. 974 766 771 nebo   
odpovědnému pracovníkovi provozovatele.  
Při nedodržování nebo porušování pravidel i mimo provozní dobu má správce 
areálu, zástupce obce Hněvotín, případně zástupce vedení TJ FC Hněvotín 
právo, návštěvníky z areálu vykázat 
  
  Tento řád je pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu závazný  
a nabývá platnosti datem vyhlášení. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni seznámit 
se s tímto řádem a tento dodržovat.  
 
V Hněvotíně dne 6. 12. 2022 
 
Za obec Hněvotín   Petr Niessner – starosta obce 
 


