
                                        
 

Provozní řád víceúčelového hřiště Doubravice 

Využívání hřiště 
• Provozovatelem a správcem víceúčelového hřiště je obec Doubravice.  
• Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových 

skupin.  
• Za účelem ochrany zdraví a majetku je zakázáno přelézat či jakkoliv narušovat 

soudržnost oplocení a sportovního vybavení. Zvlášť nebezpečné a život a majetek 
ohrožující jsou pak činnosti jako lezení nebo skákání po konstrukcích, sítích, oplocení, 
zdi či sportovních zařízeních, věšení se na branky, sítě a ostatní sportovní zařízení 
hřiště. Na hřiště není možné vnášet jakékoliv předměty, jež by mohly ohrozit činnosti 
na hřišti provozované nebo které by mohly jakkoliv porušit stabilitu jednotlivých 
konstrukcí či narušit stavbu hřiště jako takovou. Povinností každého je vzdát se na 
hřišti či v jeho blízkosti takových činností, které by mohly poškodit stavbu hřiště či 
činnost osob hřiště užívajících, poškodit hrací plochu nebo jiné zařízení hřiště.  

• Sportovní povrch není vhodný pro pořádání kulturních akcí ani stanování. Hřiště není 
vhodné pro vstup se psy či jinými zvířaty. Na hřišti je zakázáno rozdělávat oheň anebo 
s ním jakkoliv manipulovat. 

• Travnaté hřiště je určeno zejména pro malou kopanou a jiné míčové hry. 

• Víceúčelové hřiště s umělým povrchem je určeno na nohejbal, volejbal a tenis. Jiné 
sporty lze provozovat pouze se souhlasem provozovatele. Na hřiště je možné 
vstupovat pouze ve vhodné (sportovní obuv bez špuntů a hrotů) neznečištěné obuvi. 
Hřiště taktéž není určeno pro vjezd a užívání jízdních kol, tříkolek, koloběžek, osob na 
invalidních vozících, dětských kočárků, dětských odrážedel, jakož i všech motorových 
vozidel.   

• Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto 
provozního řádu. 

• V případě organizovaných akcí je povinností organizátora dodržovat předem 
stanovený čas a termín a provozovat dohodnutý druh sportu.  

• Všichni uživatelé a návštěvníci hřiště jsou povinni po celou dobu užívání hřiště dbát 
bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku. 

Provoz a správa hřiště 
• Areál hřiště je volně přístupný veřejnosti, použití areálu je na vlastní odpovědnost.  

Provozní doba:  



• Duben - září :   8.00 - 20.00  
• Říjen - březen: 8.00 - 18.00 

.  
• Dětem mladším 6 let je vstup povolen v doprovodu trvalého dozoru, tj. rodičů nebo 

odpovědné osoby starší 18 let.  
• V případě podmínek nepříznivých pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně 

omezit nebo zcela zrušit provoz.  
• V zimním období lze vstupovat na sportoviště pouze po dohodě s provozovatelem. 
• V případě jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí je uživatel povinen ihned tuto závadu nahlásit správci hřiště.  
• Po skončení sportovních aktivit je nutné uklidit sportoviště. 

Poplatky za využívání hřiště 
• Používání travnatého fotbalového hřiště je zdarma. 
• Pro používání víceúčelového hřiště s umělým povrchem je třeba si termín rezervovat 

na webových stránkách obce, jeho používání je zpoplatněno.  Poplatky stanovilo 
zastupitelstvo obce a jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci rezervace. 
Rezervaci je třeba provést nejdéle 24 hodin předem.  

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 
• Na hřišti je zakázáno:  

1. Znečišťovat a poškozovat vyznačené plochy  
2. Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená  
3. Vstupovat do areálu mimo vyhrazenou provozní dobu  
4. Přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa  
5. Konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu /mimo organizované 

povolené akce/  
6. Vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek a drog  
7. Kouřit  
8. Rozdělávat oheň a jakkoliv s ohněm manipulovat v celém areálu  
9. Úmyslně, prudce odrážet míč o plot nebo jiné konstrukce z bezprostřední 

blízkosti a jinak nadměrně obtěžovat hlukem (§ 1013 zák.89/2012) 
10. Dále je třeba dodržovat Zásady hospodaření s obecním majetkem obce 

Doubravice ze dne 18. 12. 2007, č. usnesení 07/04/2007. Zásady jsou 
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.  

• V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště jen 
hrajícím osobám.  

• Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a zdraví jiných uživatelů 
nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.  

• Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní nároky a nesmí 
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků či poškozovat sportovní zařízení.  

• Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a 
to ani v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za 
případnou ztrátu odložených věcí. 



Další důležitá ustanovení 

• Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný 
pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou 
oprávnění pracovníci informovat Policii ČR.  

• V případě překopnutí míče do okolních zahrad je zakázáno přelézat ploty, míč bude 
vydán u branky příslušného domu nebo v dalších dnech na OÚ.  

• Tento provozní řád a jeho případné změny jsou a budou k dispozici také na webových 
stránkách OÚ. 

• Důležitá telefonní čísla:  
Záchranná služba: 155 
Policie: 158 
Hasiči: 150 
Tísňové volání: 112 
Provozovatel: Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51,  tel. 499 397 129  
starosta 604 207 887 

Provozní řád sportoviště byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2022 usnesením č. 11a/
02/22 

Podpis odpovědné osoby provozovatele: 
Miloš Valášek - starosta obce Doubravice 


