
Provozní řád fotbalového hřiště TJ Podolí v červenci a srpnu 2011 
 

1.  Fotbalové hřiště TJ Podolí bude přístupno veřejnosti v červenci a srpnu 2011 následovně:  

- každou středu od 18.00 do 21.00 hodin  

    -     každou sobotu od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 21.00 hodin 

    -     každou neděli od 10.00 do 12. 00 a od 15.00 do 18.00 hodin.  

   Tato doba může být výjimečně omezena soutěžními zápasy registrovaných hráčů TJ Podolí. 

2. Areál fotbalového hřiště je určen pouze pro sportovní účely. Přítomné osoby se k sobě musí 

chovat ohleduplně a přátelsky. Děti mladší 6 let mohou být přítomny pouze za doprovodu 

osoby starší 18 let.  

3. Přítomné osoby se mohou zdržovat pouze na travnaté hrací ploše nebo zpevněné ploše před 

budovou fotbalových kabin nebo v prostoru pevně ukotvených laviček na sezení, které jsou 

umístěny ve svahu nad přístupovou cestou.  

4. Přítomným osobám je zakázáno chovat se způsobem, který by mohl očividně vést ke 

zranění sebe nebo jiné osoby. Zakázáno je zejména chovat se vůči svému okolí agresivně a 

používat předměty, které nejsou určeny ani pro sportovní činnost ani pro osobní potřebu. 

Současně je zakázáno lézt na budovu kabin a ostatních budovy, na oplocení hřiště, 

oddělovací bariéru se záchytnou sítí, fotbalové branky, jakákoliv technická zařízení, stromy 

a na všechno, co o ½ metru převyšuje okolní terén. Dále je zakázáno manipulovat 

s přenosnými brankami a ostatními předměty, které se v areálu hřiště nachází.  

5. V celém areálu hřiště platí zákaz rozdělávání ohňů, zákaz kouření a požívání alkoholických 

nápojů. Na travnatou plochu hřiště je zakázáno vjíždět motorovými vozidly a jízdními koly. 

Do areálu fotbalového hřiště je zakázáno přivádět psy a jakákoliv jiná zvířata. 

6. Přítomné osoby musí udržovat čistotu a nesmí odhazovat odpadky a nesmí znečišťovat 

areál fotbalového hřiště. Pro osobní potřebu přítomných osob bude přístupné WC, které je 

součástí fotbalových kabin. 

7. V případě deště nebo silného větru musí přítomné osoby areál hřiště okamžitě opustit. 

8. Je zakázáno jakékoliv poškozování majetku, který se v areálu hřiště nachází. 

9. V době přístupu pro veřejnost bude v areálu hřiště vykonávat dozor pověřená osoba, jejíž 

příkazy musí všichni přítomní uposlechnout. Každý úraz musí být okamžitě nahlášen této 

osobě. 

10. Osoba vykonávající dozor v areálu fotbalového hřiště, může kohokoliv, kdo poruší tento  

provozní řád, z areálu hřiště vykázat.   

 

V Podolí  30. 6. 2011                                                   

                                                                                 

 

                                                                                        Ing. Miroslav Křižka 

                                                                                        starosta Obce Podolí        

 

 


