
Provozní řád 
FOTBALOVÉHO STADIONU JINDŘICHA SVOBODY   

  

 

Vlastník a provozovatel:  Město Adamov 

    Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

    IČ: 00279889 

Provozní doba:              březen – říjen  

               Mimo stanovenou provozní dobu lze užívání dohodnout se 

                                                zástupcem provozovatele. 

 

Hřiště je pronajímáno pouze za účelem konání fotbalových utkání a tréninků.  

Zákaz vstupu při nepříznivých klimatických podmínkách a podmáčeném terénu. Za 

nepříznivých klimatických podmínek je hřiště uzavřeno a zástupce provozovatele je 

oprávněn zrušit konání sportovních akci, tréninků a fotbalových utkání. Před zahájením 

sportovní akce je odpovědná osoba povinná si převzít plochu a po ukončení ji předat zástupci 

provozovatele.  

Za technický provoz a stav celého areálu je zodpovědný vlastník. Za časové využití je 

zodpovědný zástupce provozovatele. 

Děti mladší 12 let mají povolen vstup pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let. 

Jakékoliv porušení provozního řádu je důvodem k vykázání účastníka sportovní akce ze 

stadionu.  

 

Podmínky využití hřiště pro veřejnost a sportovní kolektivy: 

Požadavky na rezervaci hřiště je nutno nahlásit zástupci provozovatele minimálně týden 

dopředu na tel.č. 775 170 869. Rezervaci nelze požadovat v čase, kdy jsou na hřišti plánována 

mistrovská utkání nebo trénink fotbalistů FK Adamov, z.s.  

Hřiště se pronajímá minimálně na 1 hod. 

Vstup na plochu je možný pouze hlavní branou od zdravotního střediska. Jiné vstupy nelze 

používat.  

Všichni účastníci sportovní akce, fotbalového utkání či tréninku jsou povinni dbát pokynů 

zástupce provozovatele. V případě škody způsobené účastníkem sportovní akce, fotbalového 

utkání či tréninku  je původce škody povinen ji nahlásit zástupci provozovatele a v plné výši 

uhradit.  

Vstup na hrací plochu je dovolen pouze v předepsané sportovní obuvi, tedy kopačkách 

s pevnými nebo vyměnitelnými kolíky. 

Manipulace s brankovými konstrukcemi – velké branky se nesmí přenášet, s menšími (5x2 

metry) lze manipulovat dle podaných instrukcí při vstupu do areálu. Při chybné manipulaci se 

neručí za případné úrazy nebo zranění.  

 

Platba nájemného: 

Cena za pronájem hřiště je stanovena „Ceníkem pronájmu fotbalového stadionu Jindřicha 

Svobody v Adamově“, který byl schválen na 38. schůzi Rady města Adamova konané dne    

27. 4. 2016.  

Nájemné bude hrazeno na pokladně Města Adamova, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

nejpozději do posledního dne v měsíci, kdy byl pronájem uskutečněn.  

Úřední hodiny pokladny: pondělí a středa 8.00 hod. – 12.00 hod.   13 hod. – 17.00 hod. 

                                            úterý                   8.00 hod. – 12.00 hod.   13 hod. – 14.00 hod. 



Seznam nájemců s uvedením délky pronájmu hřiště bude zástupcem provozovatele předložen 

na pokladnu ihned po sjednání rezervace hřiště, nejpozději však do 25. v daném měsíci. 

Součástí pronájmu není zapůjčení sportovních potřeb – míče a jiné tréninkové pomůcky 

(mety, kužele, apod.) 

 

V areálu stadionu je zakázáno: 

1. Zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu - pokud není dohodnuto jinak 

2. Vstupovat na hrací plochu při nepříznivých klimatických podmínkách a podmáčeném 

terénu 

3. Kouřit, konzumovat sladké a alkoholické nápoje, omamné látky, konzumovat a nosit 

jídlo, žvýkací gumy 

4. Manipulovat s otevřeným ohněm 

5. Vodit psy a jiná zvířata 

6. Jezdit na kole a používat motorová vozidla (mimo provádění údržby travnaté plochy) 

7. Poškozovat zařízení areálu a zeleň 

8. Znečišťovat herní plochu a ostatní plochy 

9. Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 

10. Přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté 

látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi 

manipulovat 

 

Provozovatel neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních návštěvníků   

a činností zakázanou tímto provozním řádem. 

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu a současně neodpovídá 

za případnou ztrátu odložených věcí.  

 

 

 

Důležitá telefonní čísla:  zástupce provozovatele:   775 170 869 

    Městská policie:   602 515 387 

    Policie ČR:    158 

    Záchranná zdrav. služba:   155 

    Hasiči Adamov:    150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád byl schválen na 38. schůzi Rady města Adamova dne 27. 4. 2016.  


