
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ KRAMOLIŠOV 

Sportoviště Kramolišov je zařízením pro rekreační a sportovní 
činnost určené široké veřejnosti. Vlastníkem a provozovatelem 
areálu je Město Rožnov pod Radhoštěm. Provoz sportoviště je 
zajištěn na základě smlouvy třetí osobou. 

Správce sportoviště:  p. Josef Pončík, kontakt. 724 177 719 

Sportoviště je určeno dětem od 6ti let věku.  

Provozní doba sportoviště: celoročně v době od 7:00 - 21:00 

dle klimatických a světelných podmínek. 

V areálu lze provozovat tyto druhy sportů: basketbal, 

volejbal, nohejbal, malá kopaná, házená apod. 

Návštěvníci jsou povinni: 

• seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej, dbát na 
pořádek, čistotu a bezpečnost svou i ostatních uživatelů 
areálu, dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a 
chránit vybavení sportoviště 

• zajistit proti odcizení či poškození své věci vnesené na 
sportoviště; vlastník ani provozovatel nenese odpovědnost 
za věci odložené na sportovišti 

Návštěvníkům je zakázáno: 

• vnášet do areálu sportoviště zbraně, výbušniny a hořlaviny 
všeho druhu, nebezpečné látky, skleněné a ostré 
předměty, manipulovat s otevřeným ohněm, či jiných 
způsobem ohrožovat bezpečnost svou i ostatních 
uživatelů,  

• v areálu kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat 
omamné, toxické, psychotropní či další látky ovlivňující 
pozornost a úsudek a vstupovat na sportoviště pod vlivem 
alkoholu či jiných látek ovlivňujících pozornost a úsudek, 

• vstupovat do prostoru sportoviště se zvířaty, 



• poškozovat a znečišťovat okolí sportoviště, jeho zařízení a 
vybavení nebo okolní zeleň, pokud je jeho součástí, 
provádět bez souhlasu provozovatele nebo vlastníka 
jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy do vybavení 
sportoviště, 

• provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou 
způsobeny vlastní nekázní nebo nerespektováním tohoto 
řádu, 

• užívat prostory areálu k jiným účelům, než je určeno, 
zejména pořádat na sportovišti akce propagačního a 
obdobného charakteru. 

Provozovatel je oprávněn uzavřít areál na určitou dobu, např. 
v případě nepříznivých klimatických podmínek, probíhajících 
oprav apod.  

Pobyt v areálu a jeho užívání je na vlastní nebezpečí.  

Za úmyslné poškozování zařízení a vybavení sportoviště nebo 

za škody způsobené v důsledku nerespektování návštěvního 

řádu nese odpovědnost uživatel. Za uživatele mladšího 18ti let 

nese odpovědnost jeho zákonný zástupce. 

Žádáme návštěvníky sportovního areálu, aby závady a 
poškození zařízení bezodkladně nahlásili na MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, odbor správy majetku, tel. č. 571 661 182 nebo na 
email: podatelna@roznov.cz. 

 
Důležitá telefonní čísla:  
Hasiči      150 
Městská policie  156  
Policie ČR    158  
Záchranná služba 155     
Tísňová linka  112 
 
 
Tento návštěvní řád byl schválen usnesením č. 686/31 Radou města Rožnov pod 
Radhoštěm dne 27.9.2019.   


