
PROVOZNÍ ŘÁD 
Sportovního areálu obce Spojil 

 
Název a sídlo zařízení: 
Sportovní areál  obce Spojil 
Okružní  200, Spojil, 530 02 Pardubický kraj 
telefon: 461 100 077,  
www.spojil.com 
e-mail: info@spojil.com 
e-mail: sportovniareal@spojil.com 
 
Provozovatel – majitel: 
Obec Spojil, se sídlem Obecní úřad Spojil, Na Okrajích č.p. 100, 530 02 Pardubický 
kraj  
IČ 00190900 
odpovědná osoba  - starostka obce  
                 
Kategorie zařízení: 
 
Budova sportovního areálu sestává z technického zázemí: ze skladu, víceúčelové 
místnosti, převlékárny, WC pro ženy a muže, úklidové místnosti, klubovny s 
kuchyňkou a příručním skladem a z přilehlého altánu a zpevněné plochy před ním. 
 
Po celém stavebním objektu areálu je rozvedena teplá voda, vytápění teplovodními 
radiátory; sociální zařízení a kuchyň jsou napojeny na vzduchotechnické odsávání. 
Objekt je zabezpečen nouzovými světly a je napojen na elektronický zabezpečovací 
a kamerový systém provozovaný Městskou policií Sezemice.  
 
K areálu patří venkovní sportoviště pro provozování míčových her a hřiště s herními 
prvky pro děti, které je napojeno na kamerový systém provozovaný Městskou policií 
Sezemice.  
 
Celý areál je oplocen. 
  
Sportovní areál, je využíván pro sportovní vyžití a společenský život obyvatel 
s trvalým pobytem v obci Spojil, členů zájmových sdružení obce Spojil a jejich hostů 
(rodinní příslušníci, přátelé apod.)  Vstup do areálu, mimo provozní dobu klubovny, je 
zajištěn přístupovým čipem, který je možno zakoupit na Obecním úřadě ve Spojile 
osobami staršími 18-ti let,  mají-li trvalé bydliště v obci Spojil, nebo jsou-li členy 
zájmových sdružení občanů obce Spojil.  
 
Areál je otevřen celoročně. Provoz klubovny, altánu a tělocvičny se řídí časovým 
rozvrhem zaneseným v rezervačním systému areálu, který je ve správě 
provozovatele klubovny. 
Venkovní sportoviště jsou přístupná denně ( dětské hřiště má vlastní otevírací dobu) 
v období od 1.4. – 31.10. běžného roku      od    9 00       do  22 00 hod 
v období od 1.11. – 31.3. běžného roku      od    9 00       do  18 00 hod 
Změny otevírací doby jsou vyhrazeny. 
 



Seznam sportů, které lze ve Sportovním areálu Spojil provozovat přímo 
koresponduje s vybavením areálu nářadím nebo úpravou příslušných sportovišť. 
 
Návštěvníci areálu sportují na vlastní nebezpečí. 
 
Za provoz a pořádek sportovišť v areálu odpovídá správce areálu v součinnosti 
s obsluhou klubovny. 
 
Způsob likvidace odpadů: 
V areálu jsou umístěny odpadové nádoby – popelnice, kontejnery – odvoz je zajištěn 
na základě smlouvy Obce Spojil s osobou odborně způsobilou s těmito odpady 
nakládat.   
Splašková voda je svedena do oddílné splaškové kanalizace a je napojena na 
čističku odpadních vod prostřednictvím přečerpávací stanice. 
Odpady obsahující tuky a oleje jsou likvidovány formou svozu odbornou firmou.  
Ostatní odpady vzniklé provozem jsou likvidovány v souladu s platnou OZV obce 
Spojil a zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech. 
Osoba odpovědná za pravidelný úklid a hygienu je provozovatel klubovny, případně 
správce sportovního areálu na základě příkazní smlouvy. 
 
 
První pomoc: 
Zařízení je vybaveno lékárničkou, vybavení se provádí a doplňuje průběžně dle 
expirace nebo spotřebování jednotlivých položek. Lékárnička je umístěna 
v převlékárně SA. 
 
 
Provozní řád nabývá účinnosti dne  1.2. 2020 
       
Důležitá telefonní čísla: 
 
 
HASIČI     150 
 
ZACHRANNÁ  SLUŽBA             155 
 
POLICIE     158 
 
OBECNÍ ÚŘAD SPOJIL            461 100 077 
 
 
SPRÁVCE AREÁLU                   604 470 295 
 
MĚSTSKÁ POLICIE                    602 413 250 
 
 
 
Ve Spojile dne29.1.2020 

                                                       Radka Ministrová, starostka obce 
 



NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE SPOJIL  

 
1. Vlastníkem sportovního areálu obce Spojil se sídlem Okružní čp. 200, Spojil je 

Obec Spojil, dále jen majitel. 
2. Sportovní areál obce Spojil včetně společenského a sociálního zázemí slouží 

především pro občany obce Spojil, případně pro objednatele. 
3. Přístup do sportovního areálu mimo provozní dobu klubovny mají osoby, které 

si na Obecním úřadě Spojil zakoupily přístupový čip. Čip mohou vlastnit osoby 
starší 18 let, které mají v obci Spojil trvalý pobyt, nebo jsou členy zájmových 
sdružení se sídlem v obci Spojil.   

4. Využívání sportovišť mimo dětské hřiště se řídí evidencí v rezervačním 
systému.  

5. Přístup do sportovního areálu nebo jeho vymezené části mají i osoby, či 
uzavřené společnosti (např. účastníci firemních společenských akcí, 
soukromých oslav a podobně) za předem sjednaných podmínek.  

6. Je zakázán vstup osobám podnapilým, nebo osobám pod vlivem jiných 
omamných a psychotropních látek. 

7. Je zakázán vjezd motorovými vozidly s výjimkou zásobování a dopravy 
imobilních osob. 

8. Do sportovního areálu je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.  
9. Kouření je zakázáno v celém sportovním areálu s výjimkou prostor k tomu 

určených.  
10. Je zakázáno vynášení skla (sklenic, skleněných lahví apod.) mimo prostory 

klubovny, altánu a zpevněné plochy před altánem. 
11. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a dbát výzev osob odpovědných 

za provoz sportovního areálu. 
12. Návštěvníci sportovního areálu jsou povinni dbát bezpečnostních a 

protipožárních předpisů. Majitel ani provozovatel sportovního areálu 
nezodpovídá za následky chování návštěvníků sportovního areálu ani za jejich 
bezpečnost a zdraví. 

13. V případě, že návštěvník sportovního areálu využije sprchový kout, nebudou 
mu ze strany majitele ani provozovatele poskytnuty hygienické potřeby 
(ručníky a pod). 

14. Majitelé čipu, případně objednatelé odpovídají za škody, které způsobili sami, 
nebo jejich hosté. Způsobenou škodu jsou povinni nahradit  

15. Obec je oprávněna zablokovat přístupový čip tomu, kdo hrubě poruší 
návštěvní řád, nebo neuhradí způsobenou škodu.  

16. Za děti a mladistvé jsou zodpovědní jejich zákonní zástupci, provozovatel 
sportovního areálu nezodpovídá za následky jejich chování, za jejich 
bezpečnost a zdraví. Případné škody způsobené nezletilými hradí jejich 
zákonní zástupci. 

17. Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1.2.2020 
 
 
Ve Spojile dne 29.1.2020 
 
 

Radka Ministrová, starostka obce 


