
 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU 
TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 

Sportovní 485/3 , 747 05 Opava-Malé Hoštice 

 
Čl. I 
Využívání sportoviště 
  
1. Majitelem sportovního areálu je městská část Malé Hoštice. 
2. TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. je uživatelem reálu na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 

28. 1. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2021.  
3. Sportovní areál tvoří dvě fotbalové hřiště s travnatým povrchem, fotbalové minihřiště s umělým 

povrchem, workout hřiště, pumptrack areál, tenisové kurty a přilehlé zázemí, prostory a budovy 
se šatnami a sociálním zařízením včetně Sportbaru. 

4. Sportovní areál je určen k provozování aktivního odpočinku široké veřejnosti všech věkových 
skupin,  zejména ke kopané, cvičení, jízdě na kole a tenisu. Administrativní budova se kromě 
toho, že slouží jako zázemí pro sportovní činnost (šatny, sociální zařízení) využívá k pořádání 
různých kulturních a společenských akcí pro různé subjekty. 

5. Uživatel areálu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s členy výboru TJ SLAVIA MALÉ 
HOŠTICE, z.s. 

6. Uživatel areálu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. 
Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů o ochraně majetku a respektuje práva a povinnosti 
užívání vyplývajících ze Smlouvy o výpůjčce. Je povinen dbát upozornění a pokynů členů výboru 
TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s.  

 
  
Čl. II 
Provoz a správa hřiště 
  

1. Denní provozní doba sportoviště 
  

 Fotbalové hřiště a hřiště s umělým povrchem 
o je pro širokou veřejnost přístupné denně od 8:00 do 22:00 s výjimkou, kdy je 

využíváno fotbalovým oddílem dle aktuálního rozpisu fotbalových soutěží a tréninků, 
který je vyvěšen na webových stránkách klubu případně informace k dostání u 
kontaktní osoby TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s.. 

o na hlavní hrací plochu je vstup povolen pouze se souhlasem zástupce či kontaktní 
osoby TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 

o pro potřeby městských škol ve dnech školního vyučování dle rozvrhu (při výuce je 
vstup možný jen s pedagogickým dozorem) 

  
 Přilehlé budovy se zázemím, učebna, šatny a sociální zařízení, Sportbar 

  
o je pro členy jednotlivých oddílů TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. přístupné na 

základě dohody jednotlivých týmů běžně mezi 8:00 až 22:00  
o pro širokou veřejnost pro provozování sportovní činnosti jsou tyto prostory přístupné 

na základě dohody s kontaktní osobou TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s.  
o pro širokou veřejnost jsou přístupné záchody a Sportbar  denně dle otvírací doby  

Sportbaru s výjimkou termínů, rezervovaných pro soukromé akce na základě dohody 
s TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s.  

o  pro potřeby městských škol ve dnech školního vyučování dle rozvrhu (při výuce 
vstup možný jen s pedagogickým dozorem) 

o v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz fotbalového hřiště je TJ 
SLAVIA MALÉ HOŠTICE,  z.s. oprávněn částečně, nebo zcela zrušit provoz 

o nelze-li jinak ze strany uživatele dodržet dohodnutý čas, nebo nemůže-li objednatel 
přijít vůbec, musí to oznámit včas 



 
o v případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit kontaktní 
osobě TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s.  

  
 
Čl. III 
Podmínky užívání sportoviště 
            
1. Vstup za účelem sportování je povolen v provozní dobu a pouze na ta hřiště, která jsou pro tento 

účel a pro konkrétní dobu určena. 
2. Vstup do a na hrací plochu s umělým povrchem se řídí samostatnými pravidly – Provozním 

řádem minihřiště s umělým povrchem. 
3. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně 

zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na 
sportoviště donášet další věci, kromě sportovních potřeb. Manipulace s přenosným zařízením je 
možná jen po dohodě s kontaktní osobou TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 

4. Majitel ani TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo 
odložené v areálu, ani za případné újmy na zdraví. 

5. Nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu. Užívání 
sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či 
zcizení soukromých věcí návštěvníků. 

6. Režim sportoviště bude zajištěn tak, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
stanovených nařízením vlády 148/2006 pro chránění venkovních prostor staveb a chránění 
venkovních prostor. 

7. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek a 
čistotu. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad 
bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Při školní výuce je vstup možný jen s pedagogickým 
dozorem, mimo školní výuku za děti zodpovídají rodiče. 

8. Při vlastní sportovní činnosti je třeba dodržovat pravidla sportu a fair-play. 
9. V celém areálu TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. platí zákaz kouření. 
10. Do areálu platí zákaz vstupu se psy. 
11. Celý areál TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. je monitorován a zabezpečen kamerovým 

systémem. 
 

 
Čl. IV 
Nedodržování ustanovení provozního řádu 
 
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je oprávněný zástupce, správce areálu a člen výboru TJ 

SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. oprávněn jej z areálu vykázat. 
2. Pokud přes upozornění na nevhodné chování odmítá návštěvník změnit své chování nebo odmítá 

opustit sportoviště, je zástupce, správce areálu a člen výboru TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 
oprávněn přivolat policii ČR.  

3. Oprávněný zástupce, správce areálu a člen výboru TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. má právo 
nevpustit do areálu lidi, kteří v minulosti již vícekrát porušovali  provozní řád a byli upozorněni, 
že do areálu nesmí. 

  
 
Čl. V 
Rezervace sportovišť 
  

 Zájemci si mohou rezervovat hřiště buď ústně, nebo telefonicky dle pravidel a podmínek TJ 
SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. a to na následujících kontaktech: 
 

o Kontakt: Břetislav Schaffartzik;  bretislavsch@volny.cz;  777 777 025 
 

o Kontakt: Roman Grygarčík;  halamalehostice@gmail.com;  737 948 937 



 
 

o Hřiště jsou určena především pro trénink členů TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 
o Volné provozní hodiny jsou nabízeny k pronájmu po dohodě s TJ SLAVIA MALÉ 

HOŠTICE, z.s. na základě objednávky za ceny uvedené na internetových stránkách 
www.fotbalmh.cz  

o Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.  

 
Důležitá telefonní čísla: 
 

155 158 156 150 777 777 025 
bretislavsch@volny.cz 

ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 

POLICIE 
ČR 

MĚSTSKÁ  
POLICIE 

HASIČI Kontaktní osoba TJ Slavia 
Malé Hoštice, z.s. 

 
 

Za TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. v  Malých Hošticích  17.5.2021 
 

Ing. Michal Kokošek 
Předseda oddílu fotbalu 
m.kokosek@seznam.cz 
605 222 397 

 
 
 
 
 

Tento provozní řád a jeho přílohy nabývají účinnosti od  17.5.2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 k PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 
 

PROVOZNÍ ŘÁD MINIHŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 
 Provozní doba: od 8:00 – 22:00 (nebo po domluvě) 
 Vstup na hřiště je povolen pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou (tarfy), v kopačkách 

s gumovou podrážkou, v gumotextilních kopačkách a v běžecké obuvi. 
 Na hřišti a v bezprostředním okolí je zakázáno: 

o kouřit, manipulovat s ohněm a pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho 
druhu  

o ničit zařízení areálu včetně oplocení 
o provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů 
o vstupovat se psy, nosit skleněné láhve 
o znečišťovat prostory areálu, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše 

 Na hřišti je zakázáno konzumovat jakékoliv nápoje či pokrmy včetně žvýkaček  
 Jakékoliv znečištění hřiště ihned hlaste kontaktní osobě TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 
 Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí a je povinen chovat 

se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních. 
 Pokud uživatel poškodí zařízení, je povinen toto okamžitě ohlásit kontaktní osobě TJ 

SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 
 Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé 

výši uhradit. 
 TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené 

v areálu, ani za případné újmy na zdraví. 
 Uživatelé sportovního areálu jsou povinni dodržovat dobu provozu podle stanovaného 

rozpisu. Mimo dobu danou rozpisem není hřiště dovoleno užívat. 
 V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště s umělým trávníkem je 

provozovatel oprávněn omezit, zakázat vstup nebo zrušit provoz na hřišti.  
 Povinnosti návštěvníka/uživatele je seznámení se tímto Provozním řádem hřiště s umělým 

povrchem a to před vstupem na hřiště.  
 Osvětlení hřiště s umělým povrchem -  zapínání a vypínání pouze trenéři a vedoucí 

jednotlivých družstev, kontaktní osoba a správce areálu TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s.  
nebo jimi pověřenou osobou. 

 Hřiště s umělým povrchem TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. je monitorováno a 
zabezpečeno kamerovým systémem. 

 REZERVACE:  
o Kontaktní údaje pro rezervaci či jiné záležitosti:   
 
TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s.  
 Břetislav Schaffartzik;  bretislavsch@volny.cz;   777 777 025 

                       Roman Grygarčík;  halamalehostice@gemail.com;  737 948 937 
 

o Hřiště je určeno především pro trénink členů TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. 
o Volné provozní hodiny jsou nabízeny k pronájmu po dohodě s TJ SLAVIA MALÉ 

HOŠTICE, z.s.  na základě objednávky za ceny uvedené na internetových stránkách 
www.fotbalmh.cz  

o Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.  
 

Důležitá telefonní čísla: 

 

155 158 156 150 777 777 025 
bretislavsch@volny.cz 

ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 

POLICIE 
ČR 

MĚSTSKÁ  
POLICIE 

HASIČI Kontaktní osoba TJ Slavia 
Malé Hoštice, z.s. 

 
Za TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE, z.s. v  Malých Hošticích  17.5.2021   
Ing. Michal Kokošek-  Předseda oddílu fotbalu ;  m.kokosek@seznam.cz ; 
605 222 397 


