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Provozní řád -Městský stadion Vracov 

 

Provozovatel :  

Veřejně prospěšné služby Vracov 

Vypálená 622, IČO 47899166, DIČ CZ 47899166 

zodpovědná osoba: Hubáčková Květoslava, vedoucí 

Tel. 723 841 889, 518 628 412 

e-mail: vedouci@vps-vracov.cz 

 

 

Provozní doba 

 

Letní provoz :   

 

Duben – Září           8.00 hod. – 22.00 hod. 

 

Zimní provoz:  

 

Říjen, Listopad    10.00 hod. – 21.00 hod. 

Prosinec, Leden     14.00 hod. – 18.00 hod. 

Únor, Březen          10.00 hod. – 21.00 hod.
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1. Městský stadion je veřejně přístupným sportovištěm 

mimo hlavní a tréninkové fotbalové hřiště a 

tenisových kurtů. 

 

2. V areálu městského stadionu je zakázáno: 

- Kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické 

nápoje a užívat návykové látky všeho druhu, 

kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorech 

areálu stadionu. 

- Ničit zařízení areálu včetně oplocení. 

- Provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví 

uživatelů. 

- Vodit a venčit psy. 

- Nosit skleněné láhve. 

- Znečišťovat prostory areálu stadionu, odhazovat 

odpadky a nedopalky cigaret mimo odpadkové 

koše. 
 

3. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na 

hřištích v areálu stadionu na vlastní nebezpečí a je 

povinen chovat se v těchto prostorech tak, aby 

neohrozil zdraví své, ani ostatních. 

 

4. Případné škody způsobené uživateli ve sportovním 

areálu je nutné okamžitě nahlásit správci stadionu. 

Úmyslně způsobené škody je povinen odstranit na 

vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit. 

 

5. Veřejně prospěšné služby Vracov neodpovídají 

uživatelům za věci vnesené nebo odložené v areálu 

stadionu, ani za případné újmy za zdraví. 

mailto:vps@mestovracov.cz


 

             VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY VRACOV 

Veřejně prospěšné služby Vracov  IČ 47899166  www.vps-vracov.cz,   e-mail vedouci@vps-vracov.cz , tel.:518628412 
 

Příspěvková  organizace  města  Vracova,  zřízená  zřizovací  listinou  ze  dne  27. 3. 1992  s  platností  od  1.  1.  1992 

 

6. Uživatelé areálu jsou povinni dodržovat dobu provozu 

podle stanoveného rozpisu. Mimo dobu danou 

rozpisem není zařízení dovoleno užívat. 

 
7. Uživatelé areálu jsou povinni uposlechnout pokynů 

správce. 

 
 

Důležitá telefonní čísla: 

 

Záchranná služba   155    

 

Policie ČR   158     

 

Hasiči  150 

 

Městská policie    725  112 526      

 

Správce areálu     775 103 937 

 

FC Vracov – Mezihorák Petr  731 588 378 

 

 

 

 
Schváleno Radou města 2.6.2020 
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Ceník pronájmu sportovišť: 

 
 

Hlavní fotbalové hřiště              2.500,-Kč /zápas 

včetně zázemí ( kabiny+ sprchy) 

 

 

Tréninkové fotbalové hřiště       1.500,-Kč/zápas 

včetně zázemí ( kabiny + sprchy) 
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