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Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště  

v Jezeřanech-Maršovicích 

Tento provozní řád víceúčelového sportovního hřiště (dále jen „hřiště“) ve sportovním 

areálu vydává Obec Jezeřany-Maršovice ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou 

Jezeřany-Maršovice za účelem rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času 

mládeží a občany obce Jezeřany-Maršovice. 

Čl. I 

Využívání hřiště 

1.  Zřizovatelem a provozovatelem hřiště je Obec Jezeřany-Maršovice, využívání hřiště je 

realizováno ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Jezeřany-Maršovice. 

2.  Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit širokou veřejností všech věkových 

skupin, zejména pro následující míčové hry – malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal a 

streetball. 

3.  Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. 

4.  Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat dohodnutý 

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

majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto 

provozního řádu. Uživatel hřiště se na smluvenou dobu stává zodpovědným za 

veškeré dění na hřišti.   

Čl. II 

Provoz a správa hřiště 

1.   Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště, popř. starostou obce pověřená 

osoba, disponující klíči od hřiště (dále jen „správce“). 

2.   Provoz hřiště pro veřejnost závisí na ročním období, aktuálnímu počasí a po dohodě 

se správcem. 

3.    Uživatel si může hřiště rezervovat na obecním úřadě osobně, telefonicky 

(606 108 288) nebo e-mailem (starosta@jezerany-marsovice.cz), popř. osobně 

v Hostinci Na hřišti, minimálně 24 hodin předem a pokud budou splněny podmínky, 

má přednost před ostatními uživateli. 

4.  Pokud uživatel, který si hřiště rezervoval, nemůže dodržet předepsaný čas, je změnu 

nebo zrušení rezervace povinen nahlásit minimálně 1 hodinu předem, pokud tak 

neučiní, nemusí být již od tohoto uživatele přijímány další rezervace. 

5.   Klíče od hřiště si uživatel zapůjčí u správce, kterému je povinen i klíče vrátit. 

6.   V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce 

oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz. 

7.   V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 

hřiště. 
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Čl. III 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1.   V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy. 

2.   V této souvislosti zde platí zákaz: 

  kouření a manipulace s ohněm 

  odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkové koše v areálu TJ) 

  vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo znečištěná obuv 

  manipulace s ostrými předměty 

  vstupu s jízdním kolem, koloběžkou, skateboardem a podobnými předměty, které 

by mohly povrch poškodit 

  vstupu podnapilým osobám 

  konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu 

  lezení po konstrukcích, pletivu a sítích 

  vodění psů a jiných zvířat 

  vstupu dětem mladším 10-ti let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let 

  přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa 

  úmyslné kopání či prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti 

3.   V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště 

pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze za hrazením. 

4.   Uživatelé nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak 

obtěžovat nejbližší okolí. 

5.   Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

6.   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 pronajímatelů. 

Čl. IV 

Další ustanovení 

1.   Všichni uživatelé sportovního areálu musí bezpodmínečně dodržovat tento provozní 

řád a pokyny a nařízení správce. Při jejich nedodržení je správce oprávněn uživatele 

z hřiště vykázat, pokud uživatel správce neuposlechne, může správce informovat 

starostu obce, popř. policii. 

2.   Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení správce jsou a budou 

vyvěšeny na webových stránkách obce – www.jezerany-marsovice.cz. 

3.    Do odvolání je možno využívat hřiště bezplatně, v případě jeho zpoplatnění bude 

zveřejněn ceník služeb. 

   V Jezeřanech-Maršovicích dne 24.06.2014   

                                                                                                           Ing. Petr Slavík v.r. 

                                                                                                                   starosta  
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