
     

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VĚŽNICE 

PROVOZNÍ ŘÁD 

  

Tento provozní řád vydává Obec Věžnice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a 

využívání volného času zejména mládeže v obci Věžnice a blízkém okolí. Provozní řád byl schválen 

zastupitelstvem obce Věžnice usnesením č. 92/2021 dne 5.8.2021.  

Čl. I  

Využívání hřiště  

1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Obec Věžnice, IČO: 00268461.  

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, 

zejména k míčovým hrám (tenis, kopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal, aj.).  

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

4. 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. viz. čl. č. III.  

Čl. II  

Provoz a správa hřiště  

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: starosta obce Věžnice  

2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště: září – květen 8.00 – 20.00 hod, červen – srpen 8.00-

21.00 hodin.  

3. Objednávky se zajišťují rezervací na webové adrese: hristeveznice@gmail.com 

Rezervaci je třeba provádět alespoň s jednodenním a maximálně týdenním předstihem, vždy 

maximálně na 7 kalendářních dnů předem. Po obdržení rezervace do uvedeného emailu zapíše 

správce tuto rezervaci do rezervačního kalendáře uvedeného na webových stránkách obce 

obecveznice.cz. 

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně 

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 telefonicky 

nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat 

napříště od tohoto objednatele další objednávky.  

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

okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.  

 

Čl. III  

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku  

1. V prostorách hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a příslušenství.  

2. V této souvislosti zde platí zákaz:  
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• vstupu při bouřce  

• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená  

• vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve 

znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou, apod.)  

• manipulace s ostrými předměty a vlečení jakýchkoliv těžkých předmětů po povrchu 

• používání treter  

• vstupu dětem do 12 let bez doprovodu rodičů nebo zodpovědné osoby starší 18 let  

• vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu  

• přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa  

• konzumace alkoholických nápojů a omamných látek  

• přinášení a požívání nápojů na bázi Coly (Coca - Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)  

• vstupu podnapilým osobám  

• kouření v celém areálu hřiště a dětského hřiště (mimo tomu vyhrazená místa)  

• rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu  

• vstupu se zvířaty  

• odhazování žvýkaček a plivaní na umělý povrch  

• zavěšovat se na ploty, koše a sítě, přelézat plot, vstupovat a opouštět hřiště mimo hlavní vchod  

• přinášet jakékoliv zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví  

• jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu a jiných prostředcích  

• střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti  
• trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a keře v 

areálu dětského a víceúčelového hřiště  

• jakýmkoli způsobem poškozovat kteroukoli část hřiště 

  

3. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo 

obtěžovat nejbližší okolí.  

  

4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost 

ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.  

  
5. Obec Věžnice nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti, ani za škodu způsobenou na 

vlastních věcech uživatelů hřiště.  

  
 Čl. IV  

Nedodržování ustanovení provozního řádu  

  

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

povinen hřiště okamžitě (bez jakýchkoliv průtahů) po výzvě opustit.  

  

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v 

souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit provozovateli, v případě závažnějšího porušování 

přivolat Policii ČR.  

  

Důležitá telefonní čísla a kontakty:  

  

 Policie  Záchranná služba  Hasiči  Obec Věžnice  

 158  155  150  725 106 601  

       email: starosta@obecveznice.cz  

  
  

Ceník užívání hřiště:  (Neplatí pro komerční účely)  
  

Individuální sporty (tenis, badminton, apod.: max. 6 hráčů)  

 

Vstup je zdarma. 

  

 



Kolektivní sporty (fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, házená: 6 a více hráčů)  

  

Vstup je zdarma. 

 

 

Upřesnění pravidel rezervace a užívání hřiště:  
  

Rezervace může být provedena pouze na účastníka sportovního (rekreačního) utkání nebo tréninku na 

hřišti. Rezervace provedená na jinou osobou je považována jako závažné porušení pravidel užívání hřiště.  

  

Přednost při rezervaci mají členové místních spolků a občané s trvalým pobytem v obci.  

   

Jednotlivé rezervace platí max. na 2 hodiny/1 osoba/ 1 den a 6 hodin/1 osoba/týden. Pouze v případě 

volného hřiště (nesmí být další zájemce nebo rezervace) je možné po předchozím oznámení rezervaci 

prodloužit.  

  

V případě nedostavení se uživatele hřiště do 10 min. od začátku rezervace je hřiště bez jakékoliv náhrady 

uvolněno pro další zájemce.  

  

Rezervovat víceúčelové hřiště na delší dobu je možné pouze se souhlasem provozovatele, po předchozí 

žádosti doručené minimálně 15 dní před zahájením akce. Žádosti je nutné doručit v uvedeném termínu 

na adresu: Obec Věžnice, Věžnice 9, 582 52, nebo elektronicky na email: starosta@obecveznice.cz 

případně hristeveznice@gmail.com. 

  

 

Uživatelé hřiště jsou povinni:  

  

Při vstupu na sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámit 

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 uvést sportoviště do původního stavu, provést zametení kartáčem a úklid 

hřiště včetně jeho bezprostředního okolí.   

Drobné příslušenství (sítě, míče, kličky ke sloupkům, hustilka, atd.) se uloží na místo k tomu 

určené!  

 

Veškeré škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci či jeho zástupci, který 

provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy, ověření totožnosti uživatele 

(je-li to možné), který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v 

plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil. Je-li nezletilý, tak jeho právní zástupce.  

  

Hřiště neslouží ke komerčním účelům. Nelze tedy rezervovat, nebo celodenně 
pronajmout  právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající !!!  
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