
Tělovýchovná jednota Sokol Němčičky 
sportovní areál 

691 07 Němčičky 
www.sportnemcicky.cz 

 

 
Tělovýchovná jednota Sokol Němčičky; sportovní areál; 691 07 Němčičky; www.sportnemcicky.cz 

IČ: 42324173; DIČ: CZ42324173; číslo účtu:  

telefon: 519430753; mobil: 777555753, 608434805; e-mail: tj.sokol.nemcicky@quick.cz 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 
 

1. Sečení hřiště probíhá vždy v úterý a pátek, případně dle domluvy se správcem areálu. 

2. Hřiště je zavlažováno v pátek nebo sobotu. V době napouštění koupaliště se zavlažuje dle domluvy se 

správcem areálu. 

3. Po zavlažování hřiště, při a po dešti je vstup na hrací plochu (mimo mistrovská utkání) přísně zakázán až 

do vyschnutí většiny hrací plochy 

4. Vstup na hřiště je zakázán jednu hodinu před začátkem mistrovského utkání. 

5. Při plánovaném vstupu na hřiště jiného oddílu, skupiny (např. soustředění, přátelské utkání atd.) je nutno 

udělat rozpis vstupu na hrací plochu. Tento rozpis je pak viditelně vyvěšen v areálu fotbalového hřiště a 

také je s ním seznámen některý člen fotbalového výboru. 

6. V průběhu soustředění je možno na hřišti trénovat maximálně 4 hodiny denně.  

7. Jednotlivcům, či menším skupinkám je možno hřiště pronajat za úplatu se souhlasem správce hřiště anebo 

jeho zástupcem avšak po dodržení veškerých podmínek dle provozního řádu (týká se to zejména 

návštěvníků koupaliště, ubytovaných lidí apod.). Zde se nejedná o plánovaný pronájem, nýbrž o okamžitý 

zájem vstupu na hrací plochu.  

8. O každém vstupu na hřiště musí být uvědomen správce hřiště anebo jeho zástupce. 

9. Obyvatelé Němčiček + členové TJ Sokol Němčičky mají vstup na hřiště ZDARMA při dodržení všech 

podmínek dle provozního řádu. U ostatních je vstup zpoplatněn.  

10. Přísný zákaz platí ve vymezeném prostoru před brankami (mimo utkání při plném počtu hráčů + trénink 

fotbalového oddílu TJ Sokol Němčičky). Výjimku lze udělit po konzultaci se správcem hřiště a zástupcem 

fotbalového výboru. 

11. Po použití hrací plochy je nutno provést úklid veškerých sportovních a ostatních potřeb (branky, fotbalové 

pomůcky atd.) 

12. Trénink fotbalového oddílu TJ Sokol Němčičky je každé úterý a pátek od 18 hodin (trvá přibližně dvě 

hodiny). 

13. Za provozní a technické podmínky užívání hrací plochy jako i za přístup na hřiště nebo do jejich částí 

odpovídá správce hřiště. Správce může z oprávněných důvodů vstup do těchto prostor na vymezenou dobu 

omezit nebo zakázat. Veškeré užívání areálu hřiště podléhá jeho příkazům a rozhodnutí. 

  
správce fotbalového hřiště      

Miloš  SUSKÝ  

tel. : 607 882 000 

        

         

správce areálu TJ Sokol Němčičky 

Jaroslav  STÁVEK 

tel. : 777 555 753 
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