
FK VIKTORIE VELKÝ OSEK z.s.
Revoluční 36, Velký Osek 281 51

Datum:

1.4.2021

Věc: Provozní řád sportovního areálu

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU VELKÝ OSEK

I. Základní ustanovení
1) Provozovatelem Sportovního areálu obce Velký Osek je FK Viktoria Velký Osek z. s.
2) Sportovní areál je vymezen pozemkem p. č. 600/41, 1016, st. p. č. 853 a 946, je ohraničen plotem a

mapa areálu je uvedena v příloze č. 1.
3) Komplex sportovního areálu tvoří:
- Hlavní hřiště – hlavní travnatá plocha o rozměrech 103 x 68 metrů
- Tréninkové hřiště – tréninková travnatá plocha 91 x 42 metrů
- Hlavní budova – prostory kabin a restaurace, tribuna k sezení
- Venkovní posezení vedle hlavní budovy, které přináleží provozovně restaurace
- Dětské hřiště
- Ostatní plocha v areálu, zejm. cesty kolem hřiště
4) Sportovní areál slouží zejména pro sportovní, zájmovou a kulturní činnost klubů, spolků, škol a

veřejnosti.
5) Provozní řád určuje závazná pravidla chování všech osob (návštěvníků, sportovců atd.), kteří vstupují

do prostoru sportovního areálu (dále jen „uživatel“).
6) Každý uživatel svým vstupem do prostoru sportovního areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat

veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat.
7) Provozní řád je zveřejněn na internetové adrese: www.fotbal-velky-osek.webnode.cz a dále viditelným

způsobem vyvěšen u vstupu do sportovního areálu a ve sportovním areálu.

II. Využívání sportovního areálu
1) Hlavní hřiště má pevně zabudovány dvě fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty a pevně

zabudované ohrazení okolo celé hrací plochy. Toto hlavní hřiště je určeno primárně k využití pro
tréninkové a zápasové aktivity fotbalových oddílů FK Viktorie Velký Osek a FŠ Velký Osek (dále jen
„fotbalové oddíly“) a pro veřejnost je uzavřeno a nepřístupné. Jakákoliv činnost na hlavním hřišti
provozovaná veřejností či jinými spolky musí být výslovně povolena Výkonným výborem FK Viktorie
Velký Osek (dále jen „VV FK Viktorie“) na základě předem podané žádosti.

2) Tréninkové hřiště plochy je určeno pro tréninkovou činnost fotbalových oddílů a pro sportovní aktivity
veřejnosti a jiných spolků či organizací působících v obci nebo mimo obec Velký Osek. Tréninkové
hřiště může veřejnost, spolky nebo organizace využívat pouze mimo dobu tréninků fotbalových oddílů,
není-li rezervováno předem pro aktivity veřejnosti, jiného spolku nebo organizace. Jiná, než sportovní
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aktivita provozovaná veřejností či jinými spolky nebo organizacemi musí být povolena VV FK Viktorie
na základě předem podané žádosti.

3) Aktuální rozpis tréninků a zápasů fotbalových oddílů je uveřejněn v areálu a na webových stránkách
www.fotbal-velky-osek.webnode.cz

4) Fotbalové oddíly využívají k tréninkům a zápasům primárně hlavní hřiště.
5) Žádost o využití hlavního hřiště nebo tréninkového hřiště k jinému, než sportovnímu účelu musí být

podána k VV FK Viktorie nejméně 3 dny před zamýšleným konáním akce.
Žádost lze podat:

i. písemně na adresu FK Viktorie Velký Osek z.s., Revoluční 36, Velký Osek 281 51
ii. telefonicky na tel. 731 561 501 či 602 685 078
iii. e-mailem na adresu fotbal.velky.osek@gmail.com
iv. prostřednictvím rezervačního formuláře www.fotbal-velky-osek.webnode.cz.

6) Hlavní budova sportovního areálu je využívána jako zázemí sportovních aktivit fotbalových oddílů. Dále
je v její části prostor restaurace a otevřená tribuna, přičemž jejich využívání je dáno právním řádem
České republiky dle účelu stavby a v ní provozované činnosti (sociální zařízení, sklady, provozovna
restaurace, šatny, technické zařízení).

III. Provozní doba areálu
1) Sportovní areál (mimo hlavní hřiště a hlavní budovu) je pro veřejnost přístupný každý kalendářní den:

- v období od 1. 4. do 31. 10. od 08:00 do 22:00 hod.
- v období od 1. 11. do 31. 3. od 08:00 do 18:00 hod.

2) V období od 1. 12. do 28. 2. a od 15. 6. do 15. 8. je zakázán vstup na hlavní hřiště z důvodu
vegetativního klidu a regenerace trávníku.

IV. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
V prostoru sportovního areálu je přísně zakázáno:

a) Jakékoli znečišťování nebo poškozování plochy, budov, sportovního zařízení a příslušenství, vybavení
dětského hřiště.

b) Vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek.
c) Manipulovat s otevřeným ohněm.
d) Přinášet a používat střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující

zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
e) Jízda na kole, koloběžce, skateboardu nebo podobných zařízeních na hlavním a tréninkovém hřišti.
f) Vstupovat se psy či jinými zvířaty nebo je venčit.
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g) Přemísťování pevného i mobilního sportovního a jiného zařízení, příslušenství a vybavení mimo
stanovená místa.

h) Kouření a konzumace alkoholu kromě prostor využívaných restaurací. Prostory využívané restaurací s
možností kouření a konzumace alkoholu musí být řádně označeny.

i) Užívání omamných a psychotropních látek.
j) Znehodnocování areálu nepovoleným vylepováním plakátů, malbou a dalšími devastujícími činnostmi.
k) Lézt nebo věšet se na veškeré konstrukce uvnitř areálu, vyjma k tomu určených prvků.
l) Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem, prachem, světlem nebo jiným způsobem.
m) Vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let.
n) Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.
o) Zdržovat se v areálu mimo stanovenou provozní dobu areálu.
p) Používat zařízení, vybavení, příslušenství, plochy a vnitřní prostory ve sportovním areálu pro jiné účely,

než pro které jsou určeny.

V. Povinnosti uživatelů sportovního areálu
1) Uživatel je povinen respektovat provozní řád a pokyny správce sportovního areálu.
2) Vstup do sportovního areálu je povolen pouze v provozní době sportovního areálu z ulice Prokopa

Holého, a to hlavní branou pro vozidla nebo brankou pro pěší.
3) Pro sportovní aktivity je potřeba mít vhodnou obuv a sportovní oblečení.
4) Každý uživatel je povinen se v prostoru sportovního areálu chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval

bezpečnost svou i jiných osob.
5) Tribuna slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcí a nelze na ní provádět

sportovní ani jiné aktivity neslučující se s účelem tohoto prostoru.
6) Bez souhlasu správce sportovního areálu nelze přeznačkovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení

hracích ploch (lajnování), lepit značky apod.
7) Používání ozvučovací aparatury k hudební produkci je v celém sportovním areálu povoleno jen

s podmínkou dodržování zákonem stanovených hlukových limitů a za předpokladu, že její používání
není zakázáno k tomu oprávněným orgánem.

8) Každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního
areálu, zapůjčených sportovních potřebách, popřípadě za škody způsobené užíváním hřiště na
okolních pozemcích či na majetku na okolních pozemcích. Škody způsobené při činnosti ve sportovním
areálu je uživatel povinen okamžitě nahlásit správci sportovního areálu.
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VI. Správa zařízení
1) Při zjištění jakékoliv závady či nedostatku kontaktujte správce sportovního areálu na telefon:

-      731 561 501 ( V. Hovorka ); 602 685 078 ( M. Koška );  723 801 549 ( J. Kolínský )
2) Škody způsobené na majetku nebo vybavení ve sportovním areálu je uživatel povinen odstranit na

vlastní náklady nebo škodu uhradit. Vždy po dohodě se správcem areálu, FK Viktorie Velký Osek.
3) Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR                                     158
Záchranná služba                         155
Hasiči 150
Integrovaný záchranný systém     112
Obecní policie                               321 795 322, 606 821 182

VII. Ostatní ustanovení
1) Provozovatel ani správce sportovního areálu nenese odpovědnost za škodu na jakýchkoliv věcech

uživatelů sportovního areálu a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při jakékoliv,
zejm. sportovní, činnosti.

2) Parkování ve sportovním areálu je dovoleno jen na k tomu určených prostorách viz příloha č. 2.
3) Správce sportovního areálu či jiná oprávněná osoba je oprávněna odepřít vstup do areálu osobám

podnapilým, pod vlivem návykových látek, ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím
mravní a společenské zásady.

4) V případě porušení pravidel provozního řádu je správce či jiná oprávněná osoba oprávněna vykázat
takovouto osobu ze sportovního areálu, případně přivolat Policii České republiky nebo obecní policii.

5) Pokud není provozním řádem stanoveno jinak, platí obecně závazné vyhlášky obce Velký Osek a
ostatní obecně závazné právní předpisy.

6) Odchylky z tohoto provozního řádu, např. provozní doba pro využití sportovního areálu, lhůta pro
předložení žádosti o využití sportovního areálu, jiné místo pro parkování, může schválit VV FK Viktorie,
na což však není právní nárok.

VIII. Účinnost
Tento Provozní řád schválil VV FK Viktorie dne 31.3.2021 a je účinný od 1.4.2021.
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Vlastimil Hovorka

předseda FK Viktorie Velký Osek z.s.
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