
PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU „VÝLETIŠTĚ“ 
V OBCI PRCHALOV 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Areálem „Výletiště“ se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený 
pozemek s provozní budovou, budovou s WC, sportovním 
skladem, pergolou, travnatým hřištěm, dětským a 
víceúčelovým hřištěm.  
Uvedené nemovitosti jsou majetkem města Příbor, které 
uzavřelo podnájemní smlouvu s SDH Prchalov . Tento 
provozní a návštěvní řád se vztahuje na veškeré fyzické a 
právnické osoby, které se v areálu zdržují nebo v něm vyvíjejí 
nějakou činnost.  
 

Článek 2 
Práva a povinnosti návštěvníků 

 
Návštěvník má právo na vstup do areálu a na víceúčelové 
hřiště ve všechny pracovní dny a o víkendech. 
Výjimku tvoří dny, kdy je areál pronajat částečně (provozní 
budova) nebo v plném rozsahu i s víceúčelovým hřištěm – v 
tomto případě je pro veřejnost v daný den uzavřen. 
 
Návštěvníkům areálu je zakázáno: 

- vstupovat do areálu s volně pobíhajícími psy a jinými 
zvířaty a jejich venčení 

- vjíždění do areálu motorovými vozidly  
- kouření ve všech vnitřních prostorách budov a na ploše 

víceúčelového hřiště, ve venkovních prostorách platí 
zákaz odhazování nedopalků a obalů od cigaret 

- manipulovat s odpadkovými koši a dalšími zařizovacími 
předměty, odhazovat odpadky 

- nepřístojným chováním a reprodukovanou hudbou rušit 
nebo ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních občanů 
v době nočního klidu 



- užívat omamné a psychotropní látky 
- provádět jakoukoliv předem nepovolenou komerční 

činnost 
- používat herní zařízení k jiným účelům a jiným 

způsobem, než ke kterým jsou určena 
- stanovat a nocovat  
- výjimka platí pro návštěvníky, kteří mají areál pronajatý, 

a to pouze po dobu pronájmu 
 
Návštěvníkům dětského a víceúčelového hřiště je zakázáno 
provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení hřiště.  
Dále je zakázáno používat zařízení dětského a víceúčelového 
hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním 
se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a 
obvyklé.  
Provozovatel neručí za případné následky tohoto 
nesprávného a zakázaného užívání. 
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli  
nedodržováním tohoto řádu. 
 

Článek 3 
Práva a povinnosti nájemníků 

 
Práva a povinnosti nájemníků areálu řeší Příloha č. 1 tohoto 
provozního řádu. 
Běžnou sportovní činnost mimo pronájem areálu řeší Příloha 
č.  2 tohoto provozního řádu 
 

Důležitá telefonní čísla: 
 

- Záchranná služba       155 
- Policie ČR                     158 
- Hasiči                            150 
- Tísňová linka                112 
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PŘÍLOHA č. 1 

PROVOZNÍHO A NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU „VÝLETIŠTĚ“ 
PRCHALOV 

 
PRONÁJEM AREÁLU 
 
1.  Nájemníkem může být fyzická či právnická osoba za 
účelem pořádání rodinných oslav, kulturních a sportovních 
akcí 
 
2. Termíny pronájmu se zadávají od 1. 1. příslušného roku, je 
nutno respektovat plán kulturních a sportovních akcí obecních 
a akcí místních spolků a organizací, jehož uzávěrka je vždy k 
31. 12. předchozího roku. 
 
3. Správcem areálu je pan Dalibor Tobola a Martin Závodný. 
Nájemník je povinen dbát jejich pokynů při přebírání, užívání 
a předávání areálu. 
 
4. Pronájem začíná dle dohody na dohodnutém čase  
předáním inventáře, klíčů od budov a podepsání nájemní 
smlouvy. 

- od předání přechází veškerá hmotná odpovědnost na 
nájemníka, který tuto skutečnost stvrdí svým podpisem v 

        Protokolu o předání a převzetí „Výletiště“ 
- po dobu pronájmu platí pro návštěvníky Provozní a 

návštěvní řád „Výletiště“     
- ukončení opět dle předchozí dohody předáním inventáře 

a kontrolou pronajatých prostor 
- nájemník je povinen předat areál uklizený, nahlásit 

případná poškození inventáře a škody následně uhradit, 
popřípadě fyzicky nahradit 

- v době pronájmu platí, tak jako vždy a všude 
občanskoprávní zákoník, který je nutno dodržovat 

 



 
 Ceník pronájmu: 
 
Areál „výletiště“  jednodenní pronájem     – 1000,- Kč  

- Při pronájmu užívá nájemník veškeré prostory na vlastní 
nebezpečí a odpovídá za chování svých hostů. V 
případě porušení Provozního řádu a jeho příloh je 
povinen respektovat pokyny správce areálu. Tito mají 
právo vstupu a kontroly dodržování pořádku kdykoliv. 

- Místní spolky a organizace mají pro účely sportovních a 
kulturních akcí pronájem zdarma. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
PROVOZNÍHO A NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU „VÝLETIŠTĚ“ 

PRCHALOV 
 
Běžná sportovní činnost 
1. Sportovní zařízení  
– víceúčelové hřiště je volně přístupné všem zájemcům v 
době mimo dny, kdy je areál pronajat. 
 
2. Klíče od sportovních šaten, kde jsou uloženy pomůcky pro 
jednotlivé sporty má správce areálu pan Dalibor Tobola, v 
jeho nepřítomnosti je možné klíče zapůjčit na adrese Prchalov 
č.p. 70. 
 
3. Zájemce, který si zapůjčí klíče od šaten a skladu, odpovídá 
za tyto prostory a vybavení. 
 
4. Po ukončení sportovní činnosti je každý povinen po sobě 
hřiště uklidit a respektovat požadavky odpovědných osob na 
sjednání zjištěných nedostatků. 
 
5. Při sportu užívá návštěvník veškeré prostory na vlastní 
nebezpečí a odpovídá za chování svých hostů. Provozní a 
návštěvní řád „Výletiště“ Prchalov platí pro  
sportující návštěvníky v plném rozsahu. 
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