
PROVOZNÍ ŘÁD  
SPORTOVNÍHO AREÁLU FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ BOUCHALKY  

VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 

1. Vlastníkem sportovního areálu fotbalových hřišť (dále jen areál) je Město Žďár nad Sázavou. 
Provozovatelem areálu je SPORTIS, příspěvková organizace města. Areál může být využíván pouze k 
účelu, ke kterému byla zřízen, tj. ke sportovní fotbalové přípravě žáků, dorostenců a dospělých a také 
ke konání přátelských a mistrovských fotbalových utkání. 

2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu. 

3. Činnost v areálu musí být vždy plánována, organizována a řízena trenérem nebo vedoucím mužstva. 
Vstup do kabin není možný bez vědomí odpovědné osoby.  

4. Za technický stav areálu jsou odpovědni pověření pracovníci (správci), kteří jsou zaměstnanci SPORTIS, 
příspěvkové organizace.  

5. Na každý měsíc musí být vypracován rozvrh využití jednotlivých hřišť. Návrh rozvrhu a změny 
předkládá pověřený zástupce fotbalového oddílu (jeho jméno bude písemně oznámeno SPORTIS), 
vždy nejpozději týden před započetím nového měsíce panu Tomanovi nebo vedoucímu úseku sportu. 
Časový rozvrh mají povinnost fotbalové oddíly přesně dodržovat a po skončení tréninku nebo zápasu 
musí všichni opustit areál v nezbytně nutném čase max. do 45 minut. 

6. Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, dodržují kázeň a pokyny 
trenéra, vedoucího mužstva nebo správců.  

7. Je zakázána jakákoliv manipulace s přenosnými brankami bez dohledu trenéra, vedoucího mužstva 
nebo správce. Dále je zakázáno lezení a jiná manipulace s konstrukcemi fotbalových branek.  

8. Vstup do šaten je povolen pouze hráčům a členům realizačních týmů, u přípravek i rodičům. 

9. V celém areálu platí přísný zákaz volného pohybu psů bez vodítka a náhubku.  

10. Škody na zařízení areálu nebo šaten prokazatelně způsobené členy fotbalových oddílů je povinen 
neprodleně uhradit fotbalový oddíl.  

11. V celém areálu vč. vnitřních prostor platí přísný zákaz kouření.  

12. Dále se v celém areálu zakazuje:  

 a) vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek  

 b) vstup s láhvemi ze skla, plastu a plechovkami  

 c) vstup se zbraněmi a jinými nebezpečnými předměty  

 d) vstup s pyrotechnickými předměty  

 f) vyvěšování hanlivých, vulgárních a rasistických znaků  

 g) vstup na hrací plochu neoprávněným osobám a hráčům bez trenéra 

 h) vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu  

13. Při porušení tohoto provozního řádu má pořadatel nebo správce právo nevpustit návštěvníka na 
stadion nebo ho vykázat ze stadionu bez náhrady.  

14. Seznámení členů fotbalových oddílů s tímto provozním řádem je povinností všech trenérů a vedoucích 
mužstev FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou. 

15. Provozní řád vstupuje v platnost 1. 1. 2017.  

 

   

  ………………………………………………    ….…………………………………………  
             Luboš Bulíček                       MVDr. Vladimír Kovařík  

   předseda                 ředitel SPORTIS 


