
Provozní řád VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 
v obci Sklené 

Tento provozní řád vydává obec Sklené za účelem optimálního využití „Víceúčelového hřiště“ 
(dále jen hřiště) s cílem sportovního vyžití místních obyvatel i návštěvníků obce, především 
mládeže.  

 

Čl. I  
Využívání hřiště 

 
1. Zřizovatelem a provozovatelem hřiště je obec Sklené. 
 
2. Hřiště je určeno k provozování následujících míčových her, pro které je hřiště určeno: 
        - Malá kopaná 
        - Nohejbal 
        - Volejbal 
        - Košíková  
        - Házená 
          a další míčové hry, pro které hřiště svou velikostí odpovídá. 
 
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina místních obyvatel, nebo jednotlivec nebo 
    skupina návštěvníků obce po dohodě se správcem hřiště. 
 
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas využití hřiště a provozovat povolený 
    druh míčových her. Po celou dobu dohodnutého využití hřiště je dále povinnen uživatel dodržovat  
    daný provozní řád hřiště a uvedené bezpečnostní předpisy. Při nedodržování těchto pokynů  
    přebírá plnou zodpovědnost uživatel. Současně je také povinen dbát upozornění a pokynů  
    viz. čl. III. 
 

Čl. II 
Provoz a správa hřiště 

 
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce – Josef Hušek, v době jeho nepřítomnosti osoba,  
    uvedená na informační tabuli u hřiště. 
 
2. Provozní doba hřiště: 
    - Pouze za denního světla a příznivého počasí od 8 hodin. 
 
3. Informace o možnosti využití hřiště poskytuje správce hřiště osobně nebo na tel. čísle 724 115 961, 
    v době jeho nepřítomnosti další osoba, uvedená na informační tabuli u hřiště. 
    Zájem o využití hřiště musí být vždy sdělen správci hřiště, aby nedošlo k překrývání termínů. 
 
4. Před vstupem na hřiště musí místní obyvatelé obce (uživatel) zapsat své jméno a dobu užití 
    hřiště do návštěvní knihy, umístěné ve skřínce u informační tabule na hřišti. Podpisem se zavazuje  
    daný uživatel, že je seznámen s provozním řádem hřiště a plně ho akceptuje. 
 
    Před vstupem na hřiště převezmou návštěvníci obce klíče od správce hřiště a podepíšou  
    v návštěvní knize po prokázání totožnosti, že jsou seznámeni s provozním řádem hřiště, plně  
    ho akceptují a zavazují se uhradit veškeré škody vzniklé jeho nedodržením. 
 
5. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn 
    částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat 
    uživateli. 
 
6. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas využití hřiště, je povinen změnu ohlásit 
    nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat 
    napříště od tohoto uživatele další požadavky. 
 



7. V případě zjištění jakékoliv závady při vstupu na hřišti nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel  
    povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. Nebude-li tato závada ohlášena, padá  
    automaticky tato závada na posledního zaevidovaného uživatele hřiště. Uživatel je také povinen 
    oznámit všechny závady, které vznikly jeho zapříčiněním při užití hřiště správci . 
 
8. Poplatky za použití hřiště: 
    Místní obyvatelé obce mají užití hřiště zdarma. 
    Návštěvníci obce zaplatí za každou hodinu použití hřiště 50 Kč. 
    Vybíráním poplatků za pronájem hřiště jednotlivcem nebo skupinou návštěvníků obce je pověřen  
    správce hřiště.Ceník za používání hřiště byl schválen dne 27. 2. 2017 na zasedání zastupitelstva  
    obce. 
 

Čl. III 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

 
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vybavení a povrchu hřiště. 
 
2. V této souvislosti zde platí zákaz následujícího v areálu hřiště: 
        - vstup při bouřce 
        - odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
        - vstup v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou  
           nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou)... 
        - manipulace s ostrými předměty 
        - jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích  
        - používání treter  
        - vstup dětem do 10 let bez doprovodu rodičů 
        - vstup mimo vyhrazenou provozní dobu 
        - přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa 
        - konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu 
        - používání nápojů na bázi Coly (Coca - Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.) 
        - vstup podnapilým osobám 
        - kouření a manipulace s ohněm v celém areálu hřiště 
        - poškozování keřů a stromů v okolí areálu hřiště 
        - vstup se zvířaty 
        - odhazování žvýkaček na umělý povrch                                                                   
 
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím 
    osobám (tenis - max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je  
    dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením (mimo hřiště). 
 
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat  
    nebo obtěžovat nejbližší okolí. 
 
5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná 
    po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních. 
 
6. Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost 
    ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 
 
7. Obec Sklené nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé uživatelům na víceúčelovém  
    hřišti. 

 
Čl. IV 

Nedodržování ustanovení provozního řádu  
 

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 
 
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití  
    v souvislosti s provozem hřiště je nutno ohlásit správci hřiště, v případě závažného přečinu 
    proti danému provoznímu řádu hřiště lze toto ohlásit až na policii. 
 
Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 27. 2. 2017 


