
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VOLNOČASOVÉHO AREÁLU V LUČNÍ ULICI 

(dále jen „areál“) 
 
 
1. Obecná ustanovení 
 
1.1. Návštěvní řád areálu vydává odpovědný správce Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace 
 (dále jen „správce“).  
1.2. Návštěvní řád areálu určuje závazná pravidla všech návštěvníků tohoto areálu. 
1.3. Každý návštěvník svým vstupem do areálu bere na vědomí, že je povinen  dodržovat veškeré podmínky 
 a pravidla chování stanovené tímto Návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.        
1.4. Areál je určen především sportující veřejnosti, školám a sportovním spolkům. 
1.5. Vstup je volný, kromě organizovaných akcí, které je potřeba předem rezervovat, přičemž budou blíže 

stanoveny podmínky pro předání, užívání a převzetí sportoviště nebo jeho části. Výjimku tvoří 
softballové hřiště SK Pegas Sedlčany,  které disponuje vlastním provozním řádem hřiště na softball. 

1.6. Užívání areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí a svým nákladem, přičemž je 
povinen dbát obvyklých pravidel bezpečnosti, chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních 
uživatelů a přítomné veřejnosti. 

1.7. Každý, kdo způsobil, nebo objevil škodu, je povinen ji neprodleně hlásit správci  prostřednictvím níže 
uvedených kontaktů. 

1.8. Vlastník nemovitostí ani správce neodpovídá za věci vnesené nebo odložené v areálu a jejich ztrátu. 
 
2.  Pravidla užívání 
                  
2.1. Kouření v areálu je zakázáno na základě zákona č. 65/2017 Sb., ustanovení § 8 odst. 1 písm. h). 
2.2. Do areálu je zakázán vstup osobám pod zjevným vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových 

látek. V areálu je zakázáno alkohol či jiné omamné a návykové látky požívat. 
2.3. Do areálu je zakázán vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími zdraví osob (zbraně, 

pyrotechnika, apod.). 
2.4. V areálu je zakázáno ohrožovat bezpečnost osob a majetku nebo jinak obtěžovat ostatní  návštěvníky 
 (rozdělávat ohně, provozovat hlučnou produkci, apod.).                        
2.5. Do areálu je zakázáno vstupovat se psy nebo s jinými zvířaty. 
2.6. Do areálu je zakázáno vjíždět motorovými vozidly, včetně všech zařízení s pohonem jiným, než 
 vlastním s výjimkou strojů údržby. 
2.7. V areálu je zakázáno odhazovat odpadky jinam, než do sběrných nádob k tomu určených. 
2.8. Osobám do 10-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé odpovědné osoby.  
           
3. Provozní podmínky 
 
3.1. Vzhledem k bezpečnému provozu na 0,5 km dlouhém okruhu s asfaltovým povrchem se doporučuje 

jednosměrná jízda, proti směru chodu hodinových ručiček. 
3.2. Při jízdě po okruhu se doporučuje používat ochranné pomůcky (helma, chrániče). 
3.3. Dozor nad dodržováním tohoto řádu vykonává správce a Městská policie Sedlčany. 
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Na rezervaci akcí a hlášení škod použijte e-mail: info@arealysedlcany.cz , nebo tel: 734232782, 
případně osobně v kanceláři Sportovních areálů Sedlčany na náměstí T. G. Masaryka 34. 
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