
PPRROOVVOOZZNNÍÍ  ŘŘÁÁDD        

SSPPOORRTTOOVVNNÍÍHHOO  AARREEÁÁLLUU  VV  UULL..  BB..  NNĚĚMMCCOOVVÉÉ    

VV  LLIIPPNNÍÍKKUU  NNAADD  BBEEČČVVOOUU    

Čl. I 

1. Sportovní areál je soubor sportovišť a příslušenství pro činnost sportovních oddílů a 
škol a pro rekreační a sportovní vyžití občanů. Užívání sportovišť pro školy a 
sportovní kluby se sídlem v Lipníku nad Bečvou a pro veřejnost je bezplatné. 

 
2. Sportovišti se pro účely tohoto provozního řádu rozumí: 
 Travnaté fotbalové hřiště 

 Atletická dráha s umělým povrchem „Conipur“, sektory pro atletické discipliny, prostor 
mezi atletickou dráhou a ochrannými valy a prostor mezi atletickou dráhou a tribunou. 

 Fotbalové hřiště s povrchem s umělou trávou 
 

3. Příslušenstvím se pro účely tohoto provozního řádu rozumí: 
 Budova tribuny včetně míst pro diváky 

 Ochranné valy okolo travnatého fotbalového hřiště a atletické dráhy.  
 Prostor okolo fotbalového hřiště s povrchem s umělou trávou 

4. Provozovatelem areálu jsou Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o., které 
zodpovídají za kompletní správu sportovního areálu, jeho údržbu a provoz. 

5. Za provoz, údržbu a kontrolu dodržování pravidel provozního řádu  sportovního 
areálu odpovídá správce sportovního areálu. Každý uživatel je povinen 
uposlechnout jeho pokynů. 

 

Čl. II 

1. Provozování sportovních činností v areálu je povoleno denně v období: 
 

duben - říjen      od 7.
00

  do 21.
00 

hod.  

listopad – březen    od 8.
00 

 do 17.
00

 hod. 

 

2. Sportovní areál je v dopoledních hodinách přednostně využíván na základě 
dlouhodobé rezervace k výuce tělesné výchovy a nepovinné  zájmové sportovní 
činnosti žáků základních a středních škol a ostatních organizací. 

 
3. Sportovní areál je v odpoledních hodinách přednostně využíván na základě 

dlouhodobé rezervace pro kluby, oddíly a jiné organizované skupiny či veřejnost. 
 



4. Dlouhodobá rezervace dle článku II., bodu 2 a 3, musí být zajištěna na základě 
smlouvy o nájmu sportoviště a zázemí. Dozor a organizace činností je zajišťována 
příslušnými odpovědnými osobami, kteří zároveň odpovídají za dodržování pořádku 
na sportovištích a příslušenství sportovního areálu. Práva a povinnosti nájemců jsou 
upravena v příslušné smlouvě. Škole, organizaci, klubu, oddílu, organizované 
skupině či veřejnosti, která nemá s provozovatelem uzavřenu smlouvu o pronájmu, 
nebude dlouhodobé užívání sportovního areálu umožněno a nebude zajištěna 
rezervace sportovišť v požadovaném čase. 

 
5. Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny na vývěsce umístěné u vstupu do 

sportovního areálu, případně na webových stránkách města. Při dlouhodobé 
rezervaci mají přednost sportovní kluby před volnou veřejností. 

 
6. Vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště je povolen pouze se souhlasem 

správce.  
Sportování na atletické dráze a sektorech je povoleno pouze ve sportovní obuvi 
s nebarvící podrážkou s výjimkou kopaček se šroubovacími špunty. 
Sportování na umělé trávě je povoleno pouze v tarfové obuvi nebo lisovaných 
kopačkách. 

 
7. Na všechna sportoviště je zakázán vstup ve znečištěné sportovní obuvi (bláto, 

škvára, tráva aj.) 
 

8. Na sportoviště a příslušenství není povolen vjezd jakoukoli dopravní technikou, která 
k tomu není určena správcem sportovního areálu a neslouží k údržbě hřiště, na 
motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech a vstup se 
zvířaty nebo samostatný pohyb zvířat. 

 
9. Jednotlivá sportoviště v areálu a jejich vybavení mohou být používána pouze k tomu 

účelu, ke kterému jsou určena.  Návštěvníci jsou povinni používat WC v jižní části 
tribuny a neznečišťovat okolí sportovišť.  Ve sportovním areálu je zákaz kouření 
mimo místa u bufetu na severní straně od budovy tribuny, užívání otevřeného ohně a 
pyrotechnických prostředků. Na sportovištích není dovolena konzumace jídel a 
nápojů. 

 
10. Při sportovních utkáních není povolen pohyb diváků po sportovištích. 

 
11. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je 

povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.  
 

12. Uživatel je povinen nahlásit správci sportovního areálu škody, které vznikly jeho 
činností ve sportovním areálu a tyto škody nebo ztráty, které byly jeho vinou 
způsobeny, provozovateli sportovního areálu nahradit.  Taktéž je uživatel povinen 
nahlásit zjištěné závady, které by mohly způsobit při sportovních činnostech ohrožení 
zdraví sportujících.  

 
13. Jakoukoliv činnost ve sportovním areálu provozuje uživatel pouze na vlastní 

nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel ani vlastník, 
kterým je Město Lipník nad Bečvou, nezodpovídá. 

 
14. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu, ztráty nebo 

poškození hřiště musí být ihned nahlášeny správci sportovního areálu, aby bylo 
možné provést okamžitá opatření k nápravě.  

 



15. Parkování vozidel ve sportovním areálu je povoleno jen na vyhrazených parkovacích 
místech. 

 

Čl. III 

1. V případě porušení tohoto provozního řádu může být chování uživatelů předmětem 
přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR. 

 

 

Kontakty: 
 
Provozovatel: Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o.    581 773 756 
Správce          737 631 853 
Policie ČR        158  581 773 808 
Lékařská služba       155  581 202 222 
Městská policie Lipník n. B.        581 722 156 
 

www.ts-lipnik.cz 

 
 

V Lipníku nad Bečvou    dne   30.09.2019 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Dušan Pořízka v.r. 
                                                                                                              ředitel 
 


