
 

 

Provozní řád 

                               

SPORTOVIŠTĚ 

 

Obec Životice u Nového Jičína 

 

Sportoviště je majetkem obce Životice u Nového Jičína, která jej provozuje 

a stará se o jeho údržbu. 

 

I. 

Využívání sportoviště 

 

Sportoviště je určeno pro veřejnost k provozování aktivního odpočinku 

(tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal). Uživatelem může být jednotlivec 

nebo skupina osob. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas. Po 

celou dobu užívání sportoviště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o 

ochraně majetku. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody 

uživatelů na jejich majetku, ani za úrazy vzniklé na sportovišti, které 

návštěvníci používají na vlastní nebezpečí.    

 

II. 

Provoz a správa sportoviště 

 

Provozní doba sportoviště   8 – 22 hodin. 

Objednávky na využívání sportoviště můžete uskutečnit telefonicky na čísle 

723 040 403 nebo osobně na adrese Miroslav Drozd Životice u Nového 

Jičína 35. Používání sportoviště je možné po zaplacení poplatku a vystavení 

dokladu o platbě.   

III. 

Poplatek za užívání 

 

Poplatek za užívání sportoviště činí 30 Kč/hod. Po dohodě se správcem  lze 

domluvit pronájem kurtů v ceně 300,-Kč/den a pronájem celého sportoviště 

1000,-Kč/den. U správce kurtů je možno za poplatek 20 Kč/ 1ks zapůjčit 

tenisové rakety a míč na nohejbal 

 

 

                                                     

 

 

 



IV. 

 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

                    

 

     V areálu je zakázáno: 

 Jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy sportovišť.  

 Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

 Vstup v nevhodné obuvi (kopačky, boty s podpatky, černou 

podrážkou či v znečištěné obuvi ( blátem, štěrkem) 

 Jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu aj. 

 Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 

 Přemísťování pevného i mobilního zařízení sportoviště 

 Konzumace alkoholu, jídla a nošení skla do oploceného areálu 

sportoviště 

 Kouření, rozdělávání ohně, vstupu se zvířaty a odhazování žvýkaček 

na povrch sportoviště 

 Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných 

uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí  

 

 

V. 

Odpovědnost za škodu 

 

Návštěvník odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobil v areálu 

sportoviště, na jeho zařízení a na zapůjčeném herním vybavení. Je povinen 

škodu odstranit uvedením do původního stavu nebo poskytnout finanční 

náhradu. 

 

 

Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky sportoviště 

Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem 1.6.2016 


