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Rezervační řád
VSH Jezeřany-Maršovice

Tento rezervační řád upravuje systém rezervace Víceúčelového sportovního hřiště
Jezeřany-Maršovice (dále jen „hřiště“) pro zajištění hrací doby jednotlivými uživateli hřiště, 
v souladu s Provozním řádem. 

Čl. I
Základní pravidla rezervace

1.   Rezervace hřiště se provádí přes online rezervační systém na http://jezerany-
marsovice.rezervacnik.cz/, nebo na obecním úřadě osobně, telefonicky na čísle 
606108288, nebo e-mailem na adrese starosta@jezerany-marsovice.cz.  

2.   Rezervační systém je určen zejména pro rezervaci hřiště pro hru tenis, pokud uživatel 
hřiště bude si chtít rezervovat hřiště pro jinou hru, musí mít souhlas provozovatele 
hřiště, popř. správce

3.   Mimo rezervační systém může hřiště bezplatně využívat Tělovýchovná jednota 
Jezeřany-Maršovice, z.s. a příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, každý 4 hodiny týdně, v termínu určeném po 
dohodě s provozovatelem.

4.   Pokud nebude v určitý termín provedena žádná rezervace, nebo se uživatel na hřiště 
nedostaví do 15 minut po zahájení rezervovaného termínu, mohou hřiště bezplatně 
používat děti či mládež do 18-ti  let, v souladu s provozním řádem.

Čl. II
Poplatek za rezervaci

1.   Poplatek za použití rezervovaného hřiště je 100,-Kč za hodinu. Pro stanovení úhrady 
je rozhodující každá započatá hodina hry a úhradu provede uživatel hřiště hotově na 
obecním úřadě nebo bezhotovostním převodem na účet obce. 

2.   Pro uživatele, kteří mají trvalý pobyt v obci Jezeřany-Maršovice a budou 
využívat online rezervační systém, činí poplatek 50,-Kč za hodinu.

3.   Úhradu za použití hřiště je potřeba provést hotově nebo bankovním převodem před 
požadovaným termínem, v případě online rezervací je možno provést úhradu formou 
zálohy předem nebo později, do konce kalendářního měsíce, za všechny rezervace 
v daném měsíci. 

4.   V případě platby bankovním převodem je potřeba platbu zaslat na účet obce, č.ú. 
1582194339/0800, jak variabilní symbol je nutné uvést kód rezervace (např. 10001), 
popř. kód poslední neuhrazené rezervace.



2

Čl. III
Rezervace online

1.   Zájemci o rezervaci hřiště prostřednictvím online rezervačního systému, si mohou 
založit zákaznický účet prostřednictvím zpřístupněné registrace, pokud uvedou svůj e-
mail a heslo. Následně jim přijde e-mail, kde je nutné potvrdit platnost e-mailové 
adresy. Poté se mohou přihlásit a mohou používat registrovanou část rezervačního 
systému.

2. Zaregistrovaní zájemci o rezervaci hřiště (dále jen „uživatelé“) jsou povinni pravdivě 
vyplnit svoje osobní údaje ve svém uživatelském profilu, zejména jméno, příjmení 
adresu bydliště a telefonní kontakt. Nepravdivě uvedené údaje jsou důvodem 
k vyřazení uživatele ze systému.

3. Po každém přihlášení do systému je možné provést rezervaci hřiště, po jejím 
provedení obdrží uživatel na svůj e-mail potvrzení objednávky. 

4.    Rezervace jsou závazné a musí být vytvořena alespoň 1 hodinu předem, zrušení 
rezervace lze provést bezplatně, nejpozději 2 hodiny předem.

5.   Běžná délka hrací doby pro jedno obsazení hřiště je 120 minut, minimální délka hrací 
doby je jedna hodina. Jinou délku hrací doby lze dohodnout se správcem hřiště.

Čl. IV
Další ustanovení

1. Rezervaci může změnit, upravit či zrušit provozovatel (administrátor systému), popř. 
správce hřiště. 

2.   O případných změnách, úpravách a zrušení rezervace bude uživatele vyrozuměn e-
mailovou zprávou, popř. zprávou SMS na mobilní telefon uvedený uživatelem při 
registraci, a to neprodleně, nejpozději 2 hodiny před termínem jeho rezervace.

3.   Rezervační řád a jeho případné změny včetně oznámení správce hřiště budou 
vyvěšeny na webových stránkách obce – www.jezerany-marsovice.cz.

V Jezeřanech-Maršovicích dne 06.08.2015  

                                                                                                       Ing. Petr Slavík v.r.
                                                                                                                 starosta 
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