
1 
 

Provozní řád – areál Sokol Libčice 

Provozovatel: TJ Sokol Libčice nad Vltavou 

Sídlo: náměstí Svobody 249, Libčice nad Vltavou,  IČ: 00663832 

info@sokollibcice.cz, www.sokollibcice.cz 

Vlastnictví a provoz areálu 

1. Sportovní areál, tj. pozemky a veškeré zařízení včetně sportovního nářadí, je ve vlastnictví TJ 
Sokola Libčice. 

2. Provoz sportovního areálu (jeho údržbu) zajišťuje TJ Sokol Libčice. 

3. Ve styku s uživateli sportovního areálu zastupuje provozovatele osoba správce. 

4. V době provozování areálu základní školou ve dnech školní výuky odpovídá za provoz 
sportoviště příslušný pedagog realizující výuku či zájmovou činnost. 

5. Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí. 

 

Využití sportovního areálu 

6. Do sportovního areálu je umožněn vstup veřejnosti, po dohodě se správcem areálu a v době 
k tomu určené viz provozní doba areálu. 

7. Plochy víceúčelového hřiště slouží pouze k provozování takových sportovních činností, pro 
které je  plocha hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobena, tedy házená, florbal, tenis, 
nohejbal apod.. 

8. Sportovní areál slouží k zabezpečení výuky školní tělesné a sportovní výchovy, tréninkovým 
účelům sportovních oddílů, zájmové tělesné výchově, organizované tělovýchovné činnosti 
skupin dětí, mládeže i široké veřejnosti. 

9. Členové TJ Sokola Libčice mimo organizované oddíly házené a florbalu, mají vyhrazeno 
bezplatné využívání sportovního areálu v rozsahu max. 2 hod týdně, po dohodě se správcem 
a v době k tomu určené tzn. provozní době pro veřejnost. 

10. Základní škola Libčice má vyhrazeno využívání  sportovního areálu ve dnech školního 
vyučování v době od 7.00 do 16.00 hod. Ve zbývajícím čase je sportovní areál určen k využití 
veřejností, vyjma pravidelných tréninků oddílů házené a florbalu viz provozní doba areálu. 

11. Při rozhodování o pořadí uspokojování zájemců bude přednostně uspokojována zájmová 
činnost pořádaná členy TJ Sokola Libčice, městem Libčice nad Vltavou, popřípadě školskými 
zařízeními. 

12. Celodenní, popř. celotýdenní pronájmy a specifické požadavky nad rámec tohoto provozního 
řádu budou řešeny individuálně po dohodě s výborem TJ Sokola Libčice na základě 
předložené žádosti minimálně v 3 týdenním předstihu plánované akce. 

Provozní doba areálu 

13. Je stanovena v příloze č. 1 a lze ji aktualizovat, minimálně však 2x ročně, a to vždy do 15. září 
a do 15. března příslušného roku. 

14. Omezení provozu z rozhodnutí správce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z 
důvodů bezpečnostních, z důvodu nemoci správce může být – rozhodnutím správce (osoby 
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pověřené TJ Sokolem Libčice) – 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. 

Druhy sportů a sportovních her 

15. Házená, malá kopaná, tenis, pozemní hokej, florbal; odbíjená, košíková, nohejbal, míčové hry, 
kondiční cvičení. 

Pronájem sportovišť a sportovního nářadí 

Jednotlivé plochy sportoviště s potřebným vybavením jsou zájemcům pronajímána takto:  
a) děti a mládež do 18 let zdarma;  
b) veřejnost – zájemci starší 18 let za úhradu – viz Ceník pronájmu. 
 

16. Objednávky zajišťuje správce hřiště na tel. čísle nebo osobně ve sportovním areálu.   

17. Správce sportovního areálu vybírá platby proti vystavení zúčtovacího bloku přímo na místě v 
prostorách sportovního areálu, pokud se s objednatelem nedomluví jinak. 

18. Správce vydá platícímu zákazníkovi vždy doklad o zaplacení. Přehled rezervací je pro 
informaci veřejnosti u správce. 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, popř. 
vedoucího odboru správy majetku. Pokud tak neučiní, je objednatel, na něhož se vztahuje 
povinnost platby za pronájem plochy, povinen uhradit cenu objednávky; jinak je správce 
oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky. Ke sportování ve 
sportovním areálu TJ Sokola Libčice je možné využívat i vlastního sportovního nářadí 
nepoškozující povrch a vybavení hřiště. Za případné úrazy vzniklé v důsledku užívání vlastního 
sportovního nářadí však nenese majitel sportovního areálu odpovědnost. 

Reklamy ve sportovním areálu 

19. Reklamy ve sportovním areálu jsou dovoleny. Požadavky na umístění reklamy v areálu s 
odbornou péčí vyřizuje prostřednictvím správce sportoviště výbor TJ Sokola Libčice na 
základě písemných žádostí. O umístění a ceně reklamy rozhoduje výbor TJ Sokola Libčice. 

Pokyny k dodržování pořádku ve sportovním areálu 

20. Všichni uživatelé sportovního areálu se musí seznámit s tímto provozním řádem a jeho 
přílohami a respektovat pravidla a zásady zde uvedená. Seznámení s tímto řádem je 
povinností všech trenérů a vedoucích družstev nájemce, stejně tak vedoucích smluvních 
uživatelů. Ostatním zájemcům o využití plochy bude provozní řád předán při úhradě 
finančních prostředků pokladníkovi oddílu házené. Provozní řád je zveřejněn na webových 
stránkách města Libčic nad Vltavou a je řádnou přílohou smlouvy o užívání hřiště. 

21. 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.  

22. Správce je oprávněn vykázat osoby nerespektující Provozní řád a pokyny správce. V případě 
nedovoleného jednání proti veřejnému pořádku bude postupováno podle platné legislativy 
Města Libčic nad Vltavou a ČR za spolupráce s Policií ČR a Městskou polici 
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23. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a 
poškozování sportovního zařízení je správce oprávněn tyto osoby vykázat a jejich vedoucí 
budou bráni k přímé odpovědnosti z a způsobené škody. Po uživatelské organizaci pak bude 
požadována plná náhrada způsobených škod.     

 
a) obecné zásady užívání sportovního areálu: 
 

- na sportovní plochy se smí vstupovat pouze v řádně očištěné obuvi, vhodné pro umělý 
povrch hřiště (nešpiní);  
- vstup na hrací plochu i výstup z hrací plochy je povolen pouze vstupní branou 
- na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch; 
- po povrchu hřiště je zakázáno smýkat těžké předměty; 
- musí být zabráněno kopání míče do ochranného oplocení; 
- povrchy sportovních ploch je nutno ochránit před politím chemikáliemi, přičemž případné 
poškození tohoto charakteru nemůže být odstraňováno vlastními prostředky sportujících 
 - za likvidaci odpovídá správce; 

 
b) na hřišti (jeho plochách) platí zákaz:  
 

- vstupu mimo provozní dobu; 
- znečišťování povrchu hřiště žvýkačkami: 
- lézt po konstrukcích, sítích 
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem; 
- vstupu za jiným než sportovním účelem;  
- vstupu dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 18 let;  
- požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek;  
- kouření a manipulace s otevřeným ohněm; 
- odhazovat odpadky jak na hrací ploše, tak v celém areálu; 
- vodění psů či jiných zvířat a jejich volné pobíhání – kromě psů služebních 
 a psů sloužících zdravotně postiženým; 
- pojezd veškerých dopravních prostředků vč. kol, kočárků, skateboardů, kolečkových bruslí, 
koloběžek, tříkolek (neplatí pro údržbu, kterou provádí správce). 

 
c) uživatel hřiště je povinen: 
 

- chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob; 
- chovat se tak, aby nepoškozoval plochy a zařízení hřiště; 
- uklidit své prostředky a pomůcky, které používal; 
- 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; 

VIII. Důležitá telefonní čísla 

správce – 776 135 437,  

Bezpečnostní opatření 

24. Správce sportovního areálu je povinen dohlížet na celkový provoz 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). O každé takové události je správce povinen uvést záznam v 
provozním deníku. 

25. Provozovatel hřiště, TJ Sokol Libčice,  nenese odpovědnost za případné ztráty odložených 



4 
 

věcí na ploše i v areálu. 

Dokumentace a ceniny 

26. Správce sportovního areálu je povinen vést stanoveným způsobem tuto dokumentaci: 
provozní deník, záznamy o rezervaci sportovišť, výkazy práce správce. Pro výběr plateb má 
tuto dokumentaci a ceniny: číslované bloky na poplatky, výkaz tržeb a spotřeby bloků. 

 Platnost a účinnost Provozního řádu:  od 1.9.2007 

Schváleno usnesením  výborem TJ Sokola Libčice dne 11. 7. 2007. 
 
Josef Nováček, starosta, v. r.                       
 

Přílohy provozního řádu 

1. Provozní doba 
2. Ceník pronájmu reklam  
3. Ceník pronájmu  
4. Objednávka pronájmu 
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Sportovní areál TJ Sokol Libčice 
 
P R O V O Z N Í   Ř Á D 
 
PŘÍLOHA Č. 1 
 
PROVOZNÍ DOBA 
 
Provozní doba sportovního areálu se stanovuje takto:  
v měsících duben – říjen (tzv. letní období) v době od 7.00 do 22.00 hodin;  
v měsících listopad – březen (tzv. zimní období) v době od 7.00 do 22.00 hodin.  
 
Veřejnosti jsou vyhrazeny hodiny: 
 
a) ve dnech školního vyučování  
v době od 16.00 do 22.00 hodin v letním období; 
v době od 16.00 do 22.00 hodin v zimním období; 
 
b) mimo dny školního vyučování 
době od 7.00 do  22.00 hodin v letním období; 
v době od 7.00 do  22.00 hodin v zimním období,  a to dle rozhodnutí správce v návaznosti na 
světelné a klimatické podmínky. 
 
Poznámka: 
Provoz na víceúčelovém kurtu  bude možný jen v případě vhodných klimatických podmínek.  
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Sportovní areál TJ Sokol Libčice 
 
P R O V O Z N Í   Ř Á D 
 
PŘÍLOHA Č. 2 
 
CENÍK NÁJMU 
 
I. 
a) Tenisové kurty: 100 Kč / hod. / kurt 
b) Víceúčelové hřiště: 150 Kč / hod. / hřiště pro jednotlivce, 250 Kč / hod. / hřiště pro skupiny 

 
II. 
Pronájem ploch pro jednotlivé druhy sportů: 
a) Děti a mládež do 18 let             - vše zdarma 

b) Veřejnost nad 18 let                                                                  - viz I. 
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Sportovní areál TJ Sokol Libčice nad Vltavou 
 
P R O V O Z N Í    Ř Á D 
 
PŘÍLOHA Č. 4 
 
OBJEDNÁVKA (DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU)  
 
 
Objednávám závazně pronájem: 
 
 
druh sportovní plochy:  ............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................   
 
druh sportovní činnosti: ...........................................................................................    
 
 ..................................................................................................................................  
  
dny (hodiny) období:  ...............................................................................................    
 
 ..................................................................................................................................  
 
Uživatel (jednotlivec nebo vedoucí skupiny):  ..........................................................    
 
Organizace:   .............................................................................................................    
 
Adresa:  .....................................................................................................................    
 
Telefon:  ....................................................................................................................    
 
Zavazuji se k dodržování Provozního řádu Sportovního areálu  
 
 
 
Libčice nad Vltavou dne  ...........................................................................................    

 
 
 
 

 
                                                                                       …...................................................... 
                                                                                                podpis uživatele, razítko 
                                                                                          (jednotlivec nebo vedoucí skupiny) 

 
 
 


