
Návštěvní řád pétanque hřiště                                                                                                                          
                                                                                                                                                                           

 

I. Obecné údaje 
Víceúčelové hřiště je umístěno v blízkosti zimního stadionu, Na Lapači, 394, 755 01 Vsetín. 
Provozovatelem areálu je Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín, 
IČ: 28593987, DIČ: CZ 28593987. Majitelem hřiště je město Vsetín.  
  

II. Popis hřiště 
Hřiště o rozměrech 15 x 8 m je určeno výhradně pro hru pétanque, není možné zde provozovat jiné 
sportovní aktivity. Hřiště je rozděleno na dvě hrací plochy a je určeno pro širokou veřejnost, všech 
věkových kategorií. Součástí hřiště nejsou pétanquové koule. 

 
III. Návštěvní doba hřiště 

Hřiště je možno využívat ke sportovní činnosti celoročně s ohledem na aktuální počasí. Hřiště je vždy 
v době jeho nevyužití uzamčeno a klíče jsou uloženy v kanceláři provozu zimního stadionu 
(734 391 151) a to v době od 8 do 14 hodin, případně u majitele přilehlého Music clubu Lapač. Není 
možné si hřiště předem rezervovat a není možné vymáhat nárok na jeho přednostní užití, proto má 
vždy nárok na hřiště ten, kdo přijde dříve. 

 
IV. Povinnosti návštěvníka 

 Každý návštěvník je povinen respektovat návštěvní řád hřiště. 

 Návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní uživatele hřiště. 

 Návštěvník nepoškozuje a neznečišťuje prostory, zařízení a vybavení pro pétanque. 

 Návštěvník je povinen udržovat pořádek na hřišti a odpadky odhazovat do košů k tomu 
určených. 

 Návštěvník je povinen hřiště uzamknout při jeho opuštění. 

 V případě, že je na povrchu hřiště viditelná závada, je návštěvník povinen hřiště neprodleně 
opustit a závadu hlásit provozovateli hřiště. 

 Na hřiště je zakázáno vnášet skleněné a ostré předměty a zbraně. Je zakázáno zde 
manipulovat s otevřeným ohněm. 

 Na hřiště pro pétanque je zákaz vstupu psů a dalších zvířaty. 

 Na hřišti je zakázáno kouřit, užívat alkoholické nápoje a další omamné a psychotropní látky. 

 Na hřišti je zakázáno pořádat propagační a jiné akce bez souhlasu vlastníka. 

 Děti do 6 let mohou na hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
Veškeré sportovní činnost návštěvníka hřiště je na jeho vlastní nebezpečí. Každý návštěvník se při 
vstupu na toto hřiště zavazuje dodržovat uvedený návštěvní řád a v případě jeho nedodržování může 
být provozovatelem či policií vykázán z prostoru hřiště a brán k přímé zodpovědnosti za způsobené 
škody. Seznámení s tímto řádem je povinnost každého návštěvníka. Tento návštěvní řád byl schválen 
a nabývá účinnosti dne 18. 6. 2021. 

 
 

Potřebná telefonní čísla: 
Záchranná služba  155 
Městská Policie  156 
Policie ČR  158 
Hasiči   150 
IZS   112 
  


