
PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V OSEKU 

 

I. 

Využívání hřiště 

1) Tento provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště. 

2) Provozovatelem hřiště je obec Osek. 

3) Multifunkční hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou 

veřejnost všech věkových kategorií, zejména k míčovým hrám. 

4) Uživatelem hřiště může být skupina nebo jednotlivec po dohodě se zástupcem 

provozovatele hřiště. 

5) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý 

druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 

majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště (p. Milan Žďánský) a 

ustanovení tohoto řádu. 

 

II. 

Provoz a správa hřiště 

1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště. 

2) Provozní doba hřiště je od 8:00 hodin do 22:00 hodin. Vstup na hřiště je povolen 

pouze vrátky, je zakázáno přelézat mantinely a zamčené vchody. 

3) Objednávky na užívání hřiště vyřizuje správce hřiště. 

4) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště (sníh, náledí) je 

jeho správce oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto 

skutečnost předem oznamovat objednateli. 

5) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu 

ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem. 

6) V případě zjištění jakýkoliv závad na sportovním zařízeni, povrchu hřiště či oplocení je 

uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. 

 

 



III. 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv poškozování a znečišťování hrací plochy, 

oplocení a sportovního vybavení. 

2) V této souvislosti zde platí zákaz: 

- vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, bota s podpatkem, boty s hrubou černou 

podrážkou nebo ve znečištěné obuvi 

- odhazování odpadků mimo odpadkové koše 

- manipulace s ostrými předměty 

- jízdy na kole, skateboardu a kolečkových bruslí 

- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu 

- přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa 

- konzumace alkoholických nápojů, sladkých nápojů a jídel všeho druhu 

- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem dalších návykových látek 

- kouření v celém areálu mimo vyhrazená místa k tomu určená 

- rozdělávání ohně, používaní třaskavin a výbušnin a manipulace s nimi 

- odhazování žvýkaček na umělý povrch 

- vstupu se zvířaty 

3) V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště 

pouze sportujícím osobám. 

4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak 

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

5) 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. 

 

IV. 

Další ustanovení 

1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 

Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a 



nařízení správce a dalších osob, které budou mít oprávnění dané Obecním úřadem 

obce Osek. 

2) Nedodržování ustanovení podle tohoto provozního řádu nebo jiné narušení 

občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště. 

3) Důležitá telefonní čísla: Správce hřiště  603 377 288 

Starosta obce  773 504 790 

Místostarosta obce 604 553 310 

Policie ČR  158 

Záchranná služba 155 

Hasiči   150 

4) Tento provozní řád byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30. 1. 2020 

 

Ing. David Horák 

  starosta obce 

 

Ceník pronájmu 

 

Základní cena pronájmu multifunkčního hřiště je 200,- Kč/hodinu. 

 

Sleva pro občany obce Osek a pro skupinu, kde občané obce Osek tvoří převážnou část 

z celkového počtu hráčů je 100%. 

Sleva pro skupinu, kde občané obce Osek tvoří zhruba ½ z celkového počtu hráčů je 50%. 

Sleva pro skupinu, jejímž členem je alespoň jeden občan obce Osek je 25%. 


