
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO H ŘIŠTĚ 
 
Čl. 1 Využívání hřiště  
1) Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem je majetkem Obce Slup, která je také 

zároveň jeho provozovatelem. 
2) Hřiště slouží především k provozování míčových her (nohejbal, volejbal, minikopaná, 

tenis, basketbal, softtenis, florbal apod.). Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze 
s výslovným písemným souhlasem provozovatele.  

3) Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci, nebo skupiny osob.  
4) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh 

sportu. Po celou dobu užívání hřiště dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy k ochraně 
majetku.  

5) Uživatel je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu.  
 
Čl. 2 Provoz a správa hřiště  
1) Hřiště je v provozu celoročně. Provozní doba je určena takto: pondělí – neděle 6 - 22 hod. 
2) Hřiště je odemčeno a přístupné všem občanům. Hřiště je možné si zarezervovat na daný 

termín. Rezervace se provádějí na www.slup.cz nebo na obecním úřadě v úředních 
hodinách, a to osobně nebo telefonicky na č. 515 235 429 popř. na mail starosta@slup.cz. 
V rámci rezervace hřiště je možné si na obecním úřadě nebo u správce hřiště vyzvednout 
klíče od osvětlení a skladu sportovních potřeb umístěného vedle víceúčelového hřiště.  

3) Uživatel, který je uveden v rezervačním kalendáři na webu obce, má přednost před 
všemi uživateli, kteří užívají hřiště bez rezervace.  

4) Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů. 
zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.  

5) V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či 
ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé 
situaci neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za 
škody vzniklé nesprávným užíváním.  

6) Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce hřiště (případně zástupce 
provozovatele) oprávněn vykázat uživatele ze hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého 
času pronájmu. 

  
Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku  
1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování, nebo poškozování hrací plochy.  
2) Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:  

• sportovat, když je něm voda nebo zmrzlá ledová tříšť 
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená  
• odhazovat žvýkačky a nedopalky na povrch hřiště  
• vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, boty s hroty, podpatky)  
• manipulace s ostrými předměty  
• jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích 
• pobývání dětí do 15 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let 
• přemisťovat pevné, nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa  
• konzumovat alkoholické nebo slazené nápoje a jídla všeho druhu  
• vstupování podnapilým osobám  
• rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu  

• úmyslné odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti  
• vstupovat s jakýmkoliv zvířetem 
• pořádání jakýchkoliv akcí bez souhlasu Obce Slup. 

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze 
hrajícím osobám.  

4) Uživatel 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. Veškerá sportovní činnost uživatele hřiště je na jeho 
vlastní nebezpečí. 

 
Čl. 4 Další ustanovení  
1) Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a 

poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti 
za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.  

2) Seznámení s tímto řádem je povinností všech organizátorů (pořadatelů resp. 
pedagogického dozoru) skupiny cvičenců (sportovců). Ostatní zájemci se musí seznámit s 
provozním řádem před užíváním sportovních ploch. 

3) Tento provozní řád a jeho případné změny bude vyvěšen na stránkách obce www.slup.cz  
 
Čl. 5 Důležitá telefonní čísla  
Policie     158 
Záchranná služba   155 
Hasiči     150 
Tísňová linka    112 
Starosta obce    604 238 675 
Rezervace víceúčelového hřiště 515 235 429  
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