
Víceúčelové sportovní hřiště na ul. Letenská, Rožnov pod 
Radhoštěm 

 

P R O V O Z N Í  Ř Á D 
 
 

I. Vlastnictví a provoz  
 

 

Víceúčelové sportovní hřiště (dále také jen „sportovní areál“), tj. pozemky a veškeré zařízení 
včetně sportovního nářadí, je ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 
Provoz sportovního areálu (jeho údržbu) zajišťuje město Rožnov pod Radhoštěm 
prostřednictvím správce areálu a vlastními službami. 
Ve styku s uživateli sportovního areálu zastupuje provozovatele osoba správce. 
Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí. 

 
 

     II. Využití 

 

Sportovní areál slouží k zabezpečení výuky tělesné a sportovní výchovy, tréninkovým účelům 
sportovních oddílů, zájmové tělesné výchově, organizované tělovýchovné činnosti skupin dětí, 
mládeže a široké veřejnosti. Plochy hřišť slouží pouze k provozování takových sportovních 
činností, pro které jsou plochy hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeny (viz čl. IV). 
 
Celodenní, popř. celotýdenní pronájmy, budou řešeny individuálně Radou města Rožnov 
pod Radhoštěm na základě žádosti předložené správcem sportoviště; žádosti o uspořádání 
turnajů jsou povinni jejich pořadatelé nahlásit nejpozději 1 měsíc před předpokládaným 
zahájením správci sportoviště. Po dohodě se správcem lze sjednat využití sportovního areálu i 
mimo vyhrazené hodiny (kromě hodin nočního klidu).  
 

 

III. Provozní doba 
 

 

březen     –     květen   (tzv. jarní období)   v době od 7.00 do 19.00 hodin 
červen     –     září        (tzv. letní období)   v době od 7.00 do 21.00 hodin 
říjen   –     listopad (tzv. podzimní období)   v době od 7.00 do 19.00 hodin 
prosinec  –     únor       (tzv. zimní období)               dle klimatických podmínek  

 
Omezení provozu z rozhodnutí správce 
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z důvodů bezpečnostních může být – 
rozhodnutím správce (osoby pověřené městem Rožnov pod Radhoštěm) – provoz omezen či 
zrušen na dobu nezbytně nutnou.  
S případnými omezeními (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu 
neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vchodu do sportovního areálu. 



 

IV. Druhy sportů a sportovních her 
 

Ve sportovním areálu je možné provozovat následující sporty a sportovní hry: 
 
Atletické sektory:  atletické disciplíny (běhy, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, skok daleký)  
 
Víceúčelová hřiště:     a) celé hřiště: házená, malá kopaná, tenis, pozemní hokej, florbal,  
            badminton 
        b) jednotlivé kurty: odbíjená, košíková, nohejbal, míčové hry, kondiční 
           cvičení, zájmové aktivity.  
 
Dráha pro bruslení:   jízda na kolečkových a in-line bruslích, jízda paraplegiků na vozíku. 
 
Jiné sporty a sportovní hry lze provozovat jen po dohodě se správcem. 
 
 

 
 

 V. Pronájem sportovišť a sportovního nářadí 
 

  
 

Objednávky na rezervaci hřišť pro míčové hry lze provádět prostřednictvím elektronického 
rezervačního systému na adrese sportoviste.roznov.cz, případně e-mailu: 
sportoviste@roznov.cz nebo osobně ve sportovním areálu.  Ostatní sportoviště jsou přístupná 
bez potřeby rezervace. 
 
Přehled rezervací je přístupná na webu sportoviště.roznov.cz. Nelze-li ze strany objednatele 
dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci změnu ohlásit neprodleně po 
zjištění dotyčné změny, nejpozději však 24 hodin před stanoveným časem na telefonním čísle 
správce. Pokud tak opakovaně neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto 
objednatele další objednávky. Ke sportování ve sportovním areálu města Rožnov pod 
Radhoštěm je možné využívat i vlastního sportovního nářadí sportujících občanů, za jehož 
provozování a případné úrazy vzniklé v důsledku jeho užívání však nenese majitel sportovního 
areálu odpovědnost. 

 

 
VI. Pokyny k dodržování pořádku ve sportovním areálu 

 

Zásady (příkazy a zákazy týkající se chování) dodržování pořádku ve sportovním areálu, jako 
součást Provozního řádu, jsou viditelně vyvěšeny v areálu. Dodržování pořádku ve sportovním 
areálu sleduje a vlastními pokyny k realizaci Provozního řádu usměrňuje správce areálu.  
Správce je oprávněn vykázat osoby nerespektující Provozní řád a pokyny správce. V případě 
nedovoleného jednání proti veřejnému pořádku bude postupováno podle platných právních 
předpisů ČR. 



 
Psi, kočky a ostatní zvířata mají z hygienických důvodů vstup přísně zakázán do celého 
sportovního areálu.  
 

a) obecné zásady užívání sportovního areálu: 
- na sportovní plochy se smí vstupovat pouze v řádně očištěné obuvi;  
- na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch; 
- po povrchu hřiště je zakázáno smýkat těžké předměty, proto např. branky je nutno přenášet 

na rukou; 
- povrchy sportovních ploch je nutno ochránit před politím chemikáliemi, přičemž případné 

poškození tohoto charakteru nemůže být odstraňováno vlastními prostředky sportujících; 
- uživatelé mohou provozovat pouze určené druhy sportů; 
- uživatelé se chovají ohleduplně vůči ostatním uživatelům, přičemž dbají bezpečnosti své i 

ostatních, dbají na ochranu majetku a zdraví. 
 

b) v celém sportovním areálu platí přísný zákaz:  
- vstupu mimo provozní dobu a pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek; 
- vstupu za jiným než sportovním účelem;  
- vstupu dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 18 let;  
- vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, podpatky), boty s hroty (tretry) povoleny jen na 

běžeckém oválu; 
- požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek;  
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená; 
- kouření, manipulace s otevřeným ohněm a ostrými předměty; 
- odhazování žvýkaček mimo místa určená k odkládání odpadků; 
- opírání se a lezení po ochranných sítích a oploceních, přelézání plotů, vynášení vypůjčených 

sítí mimo areál;  
- vodění psů či jiných zvířat a jejich volné pobíhání – kromě psů služebních a psů sloužících 

zdravotně postiženým; 
- na hřištích a atletické dráze s tartanovým povrchem - pojezd dopravních prostředků - kol, 

kočárků, skateboardů, kolečkových bruslí, koloběžek, tříkolek (neplatí pro údržbu, kterou 
provádí správce a přejezd vozíků paraplegiků na dráhu pro bruslení). 

 
c) uživatel hřiště je povinen: 
- chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své, či jiných osob; 
- chovat se tak, aby nepoškozoval plochy a zařízení hřiště; 
- ohlásit správci hřiště každou škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností na hřišti, sdělit 

přitom osobní údaje a projednat způsob náhrady škody; 
- uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností realizovanou ve sportovním areálu; 
- nepoužívat doskočiště jako dětské pískoviště. 
 
Uživatelé odpovídají za věci jimi vnesené a odložené v areálu a jsou povinni po dobu užívání 
sportoviště na tyto věci dohlížet. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé 
v areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení hřiště. Současně neodpovídá za 
případnou ztrátu odložených věcí uživatelů. 
 



 

VII. Důležitá telefonní čísla 
 

správce hřiště     mobil 731 131 897,  
       e-mail: sportoviste@roznov.cz  

    
Odbor správy majetku města Rožnov p.R. mobil 739 503 557  
Městská policie Rožnov p.R.    156 
Policie ČR      158 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  150 
Záchranná služba     155 
 

 
VIII. Bezpečnostní opatření 

 

    

Prostor sportoviště je trvale monitorován kamerovým systémem městské policie.  
 
Správce sportovního areálu ve spolupráci s městskou policií provádí kontrolu celkového 
provozu v areálu sportoviště tak, aby předcházel možnostem vzniku úrazu, požáru nebo jiným 
různým haváriím. V případě vzniku takové události je správce povinen přijmout odpovídající 
opatření (přivolání policie, hasičů nebo záchranné služby). 
 
V případě zjištěné závady, která brání použití sportoviště, je správce povinen tuto závadu dle 
svých možností ihned odstranit nebo sportoviště okamžitě uzavřít. O důvodu uzavření 
sportoviště musí správce neprodleně informovat provozovatele. O každé takové události je 
správce povinen uvést záznam v provozním deníku. 
 

 
IX. Dokumentace  

 

Správce sportovního areálu je povinen vést stanoveným způsobem tuto dokumentaci: 
provozní deník, elektronické záznamy o rezervaci sportovišť.  
 
 
Tento provozní řád byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 9. 8. 2017 
usnesením č. 1324/85. 

 
 

 
V Rožnově p. R. dne 9. 8. 2017   

 
 
 

 Ing. Radim HOLIŠ, starosta, v.r.        

  


