
PROVOZNÍ ŘÁD ATLETICKÉHO 
HŘIŠTĚ JEVÍČKO

Provozovatel a vlastník:   Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43, 
                                                tel: 461 327 810, e-mail: jevicko@jevicko.cz, IČ 00276791

Sportovní areál je prioritně určen pro tělovýchovné a sportovní aktivity ZŠ Jevíčko a Gymnázia 
Jevíčko a dále pro využití jevíčskými spolky a veřejností. V rámci udržení bezpečnosti a po-
řádku ve sportovním areálu jsou návštěvníci povinni respektovat tento provozní řád, případně 
uposlechnout pokynů dozorujících osob.

Upozornění návštěvníkům sportovního areálu:
1. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provo-  
        zovatel neodpovídá.
2. Do sportovního areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní a tělový-
    chovnou činností, návštěvník je rovněž povinen si všechny vnesené věci odnést.

Ve sportovním areálu je přísně zakázáno:
1. Jízda na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech a motorkách.
2. Vstupovat na zasněženou tartanovou plochu.
3. Kouření a jakákoli manipulace s ohněm.
4. Požívání alkoholických nápojů a jiných omamných návykových látek.
5. Vodění psů a jiných zvířat.
6. Používání žvýkaček a vědomé znečišťovánívšech prostor sportovního areálu.
7. Vnášení skleněných předmětů na tartanovou plochu.

Vstup na tartanovou plochu je povolen za dodržení následujících podmínek:
1. Na tartanovou plochu se smí vstupovat pouze ve sportovní obuvi a tretrách, určených pro
              umělé povrchy, nikoliv s hřeby pro klasické škvárové či antukové dráhy. Nesmí se vstupovat 
        v kopačkách s plastovými a kovovými kolíky.

2. Návštěvníci jsou povinni si před vstupem na tartanovou plochu řádně očistit obuv a za-
        bránit tak zbytečnému znečišťování povrchu.

3. Každý organizovaný subjekt musí využívání sportovního areálu předem projednat s pro-
        vozovatelem. Organizovaný subjekt musí mít při pobytu ve sportovním areálu určenou
       dozorující osobu.

4. Umisťování tělocvičného nářadí, sportovních a jiných překážek na tartanové ploše bude
        předem projednáno s provozovatelem.

V případě porušení tohoto řádu bude návštěvník z areálu vykázán 
a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, 

případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie Jevíčko.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2019
Schválil: Dušan Pávek dipl. um., starosta města
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