
 
 
 

 

 
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
V Í C E Ú Č E L O V É  H Ř I Š T Ě  U  S O K O L O V N Y  

 
 

Provozní doba 
duben – říjen  

pondělí – neděle: 8.00 – 21.00 

 

Vlastník:  město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 

Správce: Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín 

Odpovědný pracovník: Martin Matula, tel. 777 320 952 
 

Uživatelé a návštěvníci víceúčelového hřiště u Sokolovny jsou povinni řídit se návštěvním řádem, dodržovat 

pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost uživatelů i návštěvníků. 

Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména 

k míčovým hrám (tenis, minikopaná, nohejbal) nekomerčního charakteru. 

Vstup na víceúčelové hřiště je zdarma. 

 

REZERVACE: 

K dispozici jsou dva tenisové kurty, které jsou volně přístupné pro uživatele. Přednost však mají uživatelé 

s platnou rezervací. 

Rezervaci tenisových kurtů je možné provést pomocí rezervačního systému přístupném na webových 

stránkách města Slavičín (www.mesto-slavicin.cz), případně pomocí QR kódu uvedeného níže. 

Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem rezervovaný čas, je povinen zrušit rezervaci nejpozději 3 

hodiny před stanoveným časem.  

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit 

nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednavateli. 

Upozornění pro uživatele a návštěvníky: 

Uživatel víceúčelového hřiště je povinen dodržovat rezervovaný čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po 

celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku: 

- v areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy: 

- v této souvislosti zde platí: zákaz kouření, zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená; 

zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, znečištěná obuv; manipulace 

s ostrými předměty; zákaz vstupu dětem do 6 let bez doprovodu rodičů; zákaz vstupu mimo 

vyhrazenou provozní dobu; zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo 

stanovená místa; zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu; zákaz vstupu 

podnapilým osobám; zákaz vstupu se zvířaty; zákaz jízdy na kole. 

 



- V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím 

osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno 

sledovat zápasy pouze za hrazením. 

- Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo 

obtěžovat nejbližší okolí. 

 

 
 
Za jakýkoliv úraz vlastník ani správce víceúčelového hřiště nenese žádnou odpovědnost. Vlastník ani 
správce víceúčelového hřiště neodpovídají za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. 
 
Správce víceúčelového hřiště je oprávněn osoby, porušující tento návštěvní řád, vykázat. 

 

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště nebo veřejné zeleně, oznamte to, prosím, Městské policii, 

tel.: 737 152 302, e-mail: sevcik@mesto-slavicin.cz, nebo odpovědnému pracovníkovi provozovatele, tel. 

777 320 952, info@smslavicin.cz. 

 

Návštěvní řád byl schválen usnesením Rady města Slavičín č. 94/1069/21 ze dne 23. 6. 2021 a je závazný 

pro všechny návštěvníky hřiště. 

 

Děkujeme, že dodržujete návštěvní řád! 

 

 

 

REZERVACE 

 

 

 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla: 
HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 
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