
            Provozní řád 
 
                   Skatepark           v Netvořicích 
 
 

Tento provozní řád vydává Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice, 
IČO 00232360, telefon: 317 789 203 jako vlastník tohoto sportovního zařízení. 

 
čl.1 – Využívání skateparku 

 
1. Provozovatelem a správcem skateparku je městys Netvořice. 
2. Skatepark je vhodný pro jízdu na skateboardu, bruslích a BMX kole. 
3. Uživatel je povinen dbát pokynů a ustanovení tohoto provozního řádu. 
4. Všichni uživatelé a návštěvníci hřiště jsou povinni po celou dobu užívání hřiště dbát 

bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. 
 

čl.2 – Provoz a správa skateparku 
 

1. Areál skateparku je volně přístupný veřejnosti, použití areálu je na vlastní nebezpečí a 
zodpovědnost. 

2. Skatepark je otevřený celoročně, v zimním období se areál neudržuje. 
3. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, 

zamčených vchodů a vlastního oplocení skateparku. 
4. Dětem mladším 6-ti let je vstup do prostoru skateparku povolen pouze v doprovodu 

trvalého dozoru, tj. rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18-ti let. 
5. Rampy skateparku jsou určeny především pro mládež starší 12-ti let. Děti do 12-ti let 

věku mohou tyto rampy využívat pouze v doprovodu rodičů nebo stálého dohledu 
osob starších 18-ti let. 

6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, mlha, silný vítr atd.) je 
zakázáno rampy využívat.  

7. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovní zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu ihned nahlásit správci 
skateparku (městys Netvořice). 

 
 

čl.3 – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 
 

1. V areálu skateparku je zakázáno jakékoliv znečišťování a poškozování všech ploch. 
2. V areálu skateparku je dále zakázáno: 

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 
- manipulovat s ostrými předměty 
- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa 
- konzumovat alkoholické nápoje 
- vstupovat se psy či jinými zvířaty 
- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek a drog 



- kouřit 
- rozdělování a manipulace s ohněm v celém areálu 
- odhazování žvýkaček 

3. Jezdci mladší 18-ti let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku ochranné 
pomůcky (helma, chrániče loktů a kolen). 

4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno používat jednotlivá 
zařízení vždy za přítomnosti maximálně dvou osob, z nichž pouze jedna provádí jízdu. 

5. Uživatel skateparku nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a zdraví jiných 
uživatelů nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí. 

6. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí 
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníkům či poškozovat sportovní zařízení. 

7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a 
to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za 
případnou ztrátu odložených věcí. 

 
 

Provozní řád skateparku byl schválen radou městyse Netvořice dne 16.4.2018. 
 

  
 
 
 
 


