
PROVOZNÍ  ŘÁD  HŘIŠTĚ 
  PRO  MALOU  KOPANOU  OBCE  VESELÁ 

 
 

Majitel: Obec Veselá, Veselá 33, Slušovice 76315, IČO 00226203 

Provozovatel: Obec Veselá, Veselá 33, Slušovice 76315, IČO 00226203 

 

Hřiště je určeno ke sportovnímu vyžití veřejnosti, školských, tělovýchovných a zájmových organizací 

Užívání  hřiště pro malou kopanou je na vlastní nebezpečí. 

Každý uživatel se musí řídit provozním řádem a respektovat pokyny správce. 

Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel ani majitel neodpovídá. 
 

1/Provozní doba 

 
 

 letní období (1.4.-30.9) zimní období (1.10.-31.3) 
pondělí-pátek 7:00-21:30 hod 8:00-21:30 hod 
sobota-neděle 8:00-21:30 hod 8:00-21:30 hod 

 

2/Pravidla pro užívání hřiště na malou kopanou 

 

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním činnostem, pro které bylo vybudováno: malá kopaná, vybíjená, volejbal a 

nohejbal. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi s hladkou podrážkou. Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), 

jízda na kole, kolečkových bruslích a na skateboardu. Nošení nápojů do areálu hřiště není povoleno. Dětem mladším 15ti let je vstup na hřiště povolen pouze 
v doprovodu dospělé osoby. Vstup na hřiště je povolen pouze vstupní brankou nebo brankou pro vjezd techniky údržby. 

               V areálu hřiště je dále zakázáno: 
- vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek 

- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky v celém prostoru hřiště 

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 

- odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí 

- vstupovat se psy a jinými zvířaty 

- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 

- používat otevřený oheň 

- manipulovat ostrými předměty, kamením a štěrkem 

- přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost 

- lézt po konstrukcích, sítích apod. 

- svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků hřiště 

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 

- přenášet branky na malou kopanou, uvolňovat je od bezpečnostních jištění a jakkoliv s nimi manipulovat bez souhlasu správce hřiště. 

 

3/Provoz a údržba areálu 

 

Za provoz a údržbu areálu zodpovídá správce. Správce vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin zatížení, závady a jím provedenou údržbu.  

 

Povinnosti uživatele:   
Uživatel si převezme hřiště a při jeho převzetí si zkontroluje stav zařízení a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do 

provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště. 

Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je 

povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména a adresy uživatele, který škodu způsobil.  
Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností 

ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu a to bez nároku na vrácení finanční 

částky. Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, popřípadě 
skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají 

Každý, kdo způsobí na hřišti škodu, je povinen ji uhradit, případně zajistit opravu na své náklady. 
 

4/Rezervace víceúčelového hřiště: 

 

Zájemci si mohou rezervovat hřiště u p. Romana Žůrka (místostarosta obce) osobně nebo telefonicky na čísle  734208929.  Uživatel je 

povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o 

ochranu majetku. Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce hřiště. 

Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději jeden den před stanoveným termínem. 

Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky. 
 

5/ Ceník vstupného za užívání víceúčelového hřiště 

 
 

       Druh sportu    Čas  Sazba v Kč Osvětlení 
Fotbal, nohejbal, volejbal   1 hodina         500,-             100,-      
Pro obyvatele obce sleva  50%    1 hodina    250,-   100,- 

 

6/ Ochrana zdraví návštěvníků 

 

K seznámení s provozem sportovního areálu je tento řád k dispozici u správce areálu na internetových stránkách obce a je vyvěšen na nástěnce u   
vstupní branky na hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou. 
 

Důležitá telefonní čísla: Zdravotní záchranná služba 155  Hasičský záchranný sbor 150 

 Policie   158  Integrovaný záchr. systém 112 

  

7/ Závěrečná ustanovení 

 

Provozní řád byl schválen dne 16.11.2015 usnesením zastupitelstva obce č.9.  Účinnost od 1.12.2015 
Zveřejněno na webových stránkách obce Veselá: www.Veselauzlina.cz 


