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PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HOKEJBALOVÉHO AREÁLU
V MĚSTSKÉM SPORTOVNÍM AREÁLU V PLZNI, ŠTRUNCOVY SADY
(dále jen Návštěvní řád)
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tento provozní a návštěvní řád je směrnicí vyhlášenou nájemcem hokejbalového areálu v
Plzni, Štruncovy sady (dále souhrnně jen „Sportoviště"), kterým je HBC Plzeň-Litice, z.s.,
se sídlem Nad Přehradou 441/19, Litice, 321 00 Plzeň (dále jen jako „Nájemce"), která
určuje základní závazná pravidla chování všech osob vstupujících do areálu a používajících
zařízení v areálu Sportoviště (dále jen jako „Návštěvníci nebo uživatelé sportoviště") při
hokejbalových utkáních či jiných akcích konaných v tomto areálu, včetně akcí pořádaných
jinými subjekty (dále jen jako „Akce"). V případě, že je Sportoviště nebo jeho část pro účely
pořádání Akce dán do podnájmu třetí osobě, vstupuje tato třetí osoba pro účely tohoto
Návštěvního řádu do postavení Nájemce.
a) Sportoviště pro účely tohoto návštěvního řádu, je tvořeno hrací plochou včetně
střídaček a trestných lavic, šatnami se sprchami a tribunou,
b) Návštěvníkem sportoviště pro účely, tohoto návštěvního řádu je divák či osoba,
která v areálu neprovozuje či nevykonává sportovní činnost,
c) Uživatelem sportoviště pro účely tohoto návštěvního řádu je osoba, která v areálu
provozuje či vykonává sportovní činnost,
d) Majitelem sportoviště je statutární město Plzeň,
e) Nájemcem sportoviště je HBC Plzeň-Litice, z.s., IČ: 22754083, se sídlem Nad
Přehradou 441/19, Litice, 321 00 Plzeň, na základě nájemní smlouvy s majitelem
sportoviště.
1.2 Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti Návštěvníků a
uživatelů sportoviště, jejich zdraví a majetku, zajištění ochrany samotného Sportoviště a
jeho vybavení a rovněž zabezpečení příjemného sportovního prostředí a společenské
atmosféry na Sportovišti v průběhu Akcí.
1.3 Každý Návštěvník a uživatel sportoviště svým vstupem na Sportoviště při jakýchkoliv
Akcích, vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.
II.
OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1 O způsobu využití Sportoviště rozhoduje výlučně Nájemce s příp. předchozím souhlasem
jeho majitele.
2.2 Veřejnost může do areálu Sportoviště vstupovat pouze při Akcích pořádaných Nájemcem či
jinou osobou se souhlasem Nájemce, a to pouze v souladu a při splnění všech podmínek
stanovených tímto Návštěvním řádem.
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2.3 V průběhu jakékoliv Akce je Nájemce oprávněn k dozoru nad dodržováním a
respektováním tohoto Návštěvního řádu. Nájemce je oprávněn (tzn., může) vykonávat
dozor prostřednictvím jím pověřených osob a jím zajištěné pořadatelské a bezpečnostní
služby (dále jen společně jako „Pořadatel"). Dozor může být též vykonán Městskou policií
a Policií ČR v mezích jejich zákonné pravomoci.
2.4 Návštěvníci berou na vědomí, že Sportoviště i s přilehlými plochami, je monitorováno
průmyslovými kamerami, provozovanými a vlastněnými Majitelem.
2.5 Návštěvníci tímto souhlasí, bez dalšího upozornění či nutnosti jakéhokoliv dalšího souhlasu,
s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového
záznamu, přenosu či reprodukce Akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci
zobrazení celé nebo části Akce třetími osobami se souhlasem Nájemce.
III.
VSTUP NA AKCE KONANÉ V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ
3.1 Areál Sportoviště je zpřístupněn pro Návštěvníky a uživatele sportoviště vždy nejméně
jednu hodinu před zahájením Akce a minimálně půl hodiny po jejím skončení, nebude-li
nájemcem stanoveno v případě konkrétní Akce jinak.
3.2 Uživatel sportoviště je oprávněn Sportoviště využívat pouze s předchozím souhlasem
nájemce.
3.3 Každý Uživatel sportoviště je na požádání nájemce povinen prokázat, že je oprávněn
Sportoviště používat.
3.4 V případě že Uživatel sportoviště neprokáže své oprávnění Sportoviště používat, bude
nájemcem nebo jím určenou osobou z areálu vykázán.
3.5 Nájemce je dále oprávněn odepřít vstup na Sportoviště všem osobám, u kterých má
důvodné obavy z toho, že by se mohli dopustit jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu
s tímto Návštěvním řádem, a to zejména s ohledem na chování těchto osob v tomto areálu
v minulosti.
IV.
CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ A UŽIVATELŮ SPORTOVISTĚ V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ
4.1 Každý Návštěvník a uživatel Sportoviště je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby
svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob, nedošlo k poškození jejich majetku a
zařízení Sportoviště a dále aby svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad
míru vyplývající z okolností průběhu Akce, která v areálu Sportoviště právě probíhá.
4.2 Návštěvníci a uživatelé sportoviště jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny nájemce.
4.3 Návštěvníci a uživatelé Sportoviště jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat
obecně závazná pravidla slušného chování a dobré mravy, tj. především slušnost a
ohleduplnost vůči ostatním Návštěvníkům a uživatelům sportoviště. Návštěvníci a uživatelé
sportoviště jsou zejména povinni zdržet se jakýchkoli projevů rasové, náboženské nebo
politické nesnášenlivosti, a to jak verbálních, tak i jakýchkoliv jiných.
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4.4 Návštěvníkům a uživatelům sportoviště se při Akcích zakazuje zejména následující chování
a jednání:
a) vstupovat do částí Sportoviště, které nejsou pro Návštěvníky a uživatele sportoviště
volně přístupné (zejména na hrací plochu a do zázemí Sportoviště vyjma částí veřejně
přístupných),
b) házet jakékoliv předměty na hrací plochu,
c) lézt na ploty, zdi, stavby, sloupy osvětlení či stromy,
d)
e)
f)
g)

zakládat ohně a používat jakoukoliv pyrotechniku,
kouřit v prostorách tribun Sportoviště,
ničit zařízení a vybavení Sportoviště,
vykonávat tělesné potřeby kdekoliv mimo toalety, případně znečišťovat areál
Sportoviště jakýmkoliv jiným způsobem,
h) překrývat transparenty, vlajkami nebo jakýmkoliv jiným způsobem reklamní panely
umístěné na Sportovišti,
i) bez povolení nabízet nebo prodávat v prostorech areálu Sportoviště či v jeho těsném
sousedství vstupenky na jakékoliv Akce či nabízet nebo prodávat jakékoliv zboží či
služby bez výslovného souhlasu Nájemce.
4.5 V případě porušení nebo nerespektování pravidel uvedených v článku IV. tohoto
Návštěvního řádu, může být Návštěvník či uživatel sportoviště dopouštějící se takovéhoto
jednání, z prostoru areálu Sportoviště bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4.6 Nájemce je dále oprávněn bez předchozího varování vyvést z areálu Sportoviště
jakéhokoliv Návštěvníka či uživatele sportoviště, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek, stejně tak jako Návštěvníky či uživatele sportoviště, kteří ohrožují
bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Sportoviště.
4.7 Do prostoru areálu Sportoviště je dále zakázáno vnášet jakékoliv předměty, kterými by
mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob nacházejících se v prostorách areálu
Sportoviště či jejich majetek.
4.8 Návštěvníkům a uživatelům sportoviště je zakázáno vnášet do areálu Sportoviště zejména
následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a) jakékoliv materiály obsahující rasistické, hanlivé, urážlivé, vulgární nebo dobrým
mravům odporující sdělení, hesla či slogany, zbraně jakéhokoli druhu, jakož i jakékoliv
předměty, které by bylo možno jako zbraně využít,
b) spreje, barvy hořlaviny, výbušniny, zábavnou pyrotechniku, dýmovnice a jakékoliv
chemické látky,
c) tyče pro vlajky či transparenty,
d) alkoholické nápoje a jakékoliv omamné látky včetně drog,
e) nádoby jakéhokoliv druhu,
f) sklo či skleněné předměty,
g) laserová ukazovátka,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk.
4.9 Nájemce může pro každou Akci dle svého uvážení rozšířit seznam zakázaných věcí uvedený
v článku IV. odst. 4.8 tohoto Návštěvního řádu o další konkrétní věci v tomto článku
neuvedené.
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V.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
5.1 Do areálu Sportoviště vstupuje každý Návštěvník či uživatel sportoviště na vlastní
nebezpečí a Nájemce neodpovídá za jakoukoliv škodu na zdraví či na majetku Návštěvníků
či uživatelů sportoviště.
5.2 Nájemce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami
s výjimkou těch věcí, které převzali do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť
vyhrazených.
5.3 V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen
uvědomit o tom neprodleně nájemce.
5.4 Každý, kdo zpozoruje v prostorách areálu sportoviště jakoukoliv závadu ohrožující
bezpečnost osob nebo jejich majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit
Nájemci.
VI.
PORUŠENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU
6.1 Každá osoba, která poruší ustanovení Návštěvního řádu, může být bez náhrady vyvedena
z areálu Sportoviště a postihnuta zákazem vstupu na jakékoliv příští Akce.
6.2 Každá osoba, která svým chováním navodí podezření ze spáchání některého z přestupků či
trestných činů uvedených v právním řádu ČR bude Nájemcem předána či nahlášena Policii
ČR.
VII.
ÚČINNOST
7.1 Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 01. 01. 2016.

Zpracoval: J. Juroško.
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