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PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ OBCE SVATÝ JIŘÍ 

   
I. Úvodní ustanovení 

 
1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání MSH 

pro sportovní aktivity. 
 
2. MSH slouží ke sportovním aktivitám především obyvatelům obce Svatý Jiří, Louček a Sítin. 

Pokud není MSH plně využito, lze jej výjimečně poskytnout k využití i zájemcům mimo obyvatel 
obce. O údržbu, provoz, pravidelné revize a odstraňování závad na MSH se stará OÚ a správce, 
jehož ustanovuje starosta obce. 

 
3. Uživatel MSH je povinen provozovat dohodnutý druh sportu a předpisy pro ochranu zdraví 

osob   i pro ochranu majetku. 
 

4. MSH je možné využít na různé typy míčových her, především volejbal, nohejbal, tenis a malá 
kopaná. 

 
II. Vstup do areálu multifunkčního sportovního hřiště – provozní doba 

 
1.   Je povolen pouze v určené době: od 7:00 do 21:00 hodin, a to v závislosti na počasí a 

světelných podmínkách. V zimním období od 1. prosince do   28. února je hřiště uzavřeno. 
Výjimku povoluje starosta obce. 

 
2. Do hřiště se vstupuje pouze uzamykatelnou bránou. 

 
3. Klíči od MSH disponuje správce, který uzamyká hřiště v době jeho nevyužití. 

III. Provozní režim MSH 

1. Hřiště je standardně uzamčeno.  
2. Jednotlivcům lze hřiště zapůjčit v době, kdy není pravidelně využíváno zájmovými skupinami a 

organizacemi obce Svatý Jiří, což upravuje rezervační kalendář. 
3. Příspěvek za užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je stanoven následovně:  

Pro osoby s trvalým pobytem v obci Svatý Jiří: zdarma 
Ostatní zájemci, bez trvalého pobytu v obci Svatý Jiří: Jednorázový poplatek 200,- Kč/hod celé 
hřiště. 

 
4.   Správce umožní využití hřiště po uhrazení příspěvku. 
 
5. K evidenci obsazenosti předem domluvených skupin a osob slouží plánovací kalendář 

umístěný ve vitríně u MSH. Hráči si rezervují hrací dobu v tomto plánovacím kalendáři 
prostřednictvím správce.  
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6. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem rezervovaný čas. Po celou dobu je povinen dbát 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a 
ustanovení tohoto řádu. 

        
7. Po hře si hráči uklidí hřiště. 
 
8. Instalaci sloupků se sítí (volejbal, nohejbal, tenis) si provádí návštěvníci sami, Jelikož tyto jsou 

v uzamčeném skladu u hřiště je nutno toto dopředu nahlásit správci, který v uvedenou dobu 
je zpřístupní. V případě pochybností, jak je instalovat, je povinností obrátit se na správce 
hřiště.  

 
 
 

IV. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 
 
1. Dětem mladším 6 let je vstup do celého areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby. 
2. Nošení nápojů na hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích, kdy použité 

obaly si návštěvník také odnáší domů. 
3. Každý návštěvník vstupuje a pobývá na hřištích na vlastní nebezpečí.  
4. Provozovatel neručí v areálu za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. 
5. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník OÚ 

uživatele z hřiště vykázat. Při opakované nekázni může OÚ této osobě zakázat pobyt na hřišti.  
6. Pokud uživatel hřiště po výzvě neopustí, bude správce informovat Policii ČR. 
7. V případě poškození vybavení hřiště, které vznikne herní činností nebo činností související s 

užíváním areálu, hradí vzniklou škodu uživatel, který ji způsobil. V případě škody způsobené 
nezletilým dítětem do 15 let věku hradí případné škody jeho zákonný zástupce. 

 
V prostoru hřiště je všeobecně zakázáno: 

 jezdit na kole, 

 kouření a používání psychotropních a omamných látek v prostoru hřišť, 

 konzumace alkoholických nápojů,   

 odhazování a ponechávání odpadků mimo místa k tomu určená, 

 znečišťovat veškeré vybavení hřiště, 

 vstup mimo vyhrazenou provozní dobu, 

 používání otevřeného ohně, 

 manipulace s ostrými předměty, 

 vodění psů a jiných zvířat do celého prostoru hřiště, 

 vytvářet nadměrný hluk, aby nedocházelo k obtěžování občanů v sousedství hřiště, 

 používat vulgární výkřiky 

 užívat zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký. 

 pokud je hřiště ve stavu, který brání jeho užívání. 

 na umělý povrch je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, obuv s podpatky 

 apod.), na hřiště lze vstupovat pouze s vhodnou obuví 

 vstupovat na hřiště ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky aj.) 

 úmyslné, prudké opakované nakopávání a odrážení míče o sítě oplocení  

 odhazování žvýkaček na umělé povrchy 
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V.  Správce MSH 

 Správce je oprávněn: 

- v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby z hřiště nebo odmítnout poskytnout hřiště 
nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.)   
- v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz  

VI.   Ostatní ustanovení 

Obec Svatý Jiří nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese 
odpovědnost   za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti. 

Provozní řád MSH byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 16/1/2020.  Provozní řád bude 
upravován dle potřeb. Kompetenci k úpravě má pouze zastupitelstvo obce Svatý Jiří.  

 
Majitel a provozovatel: OBEC SVATÝ JIŘÍ, Svatý Jiří 44, 565 01 Svatý Jiří   
 
Kontakty: 
 

starosta obce: tel: 724 192 905, e-mail: ou.svatyjiri@email.cz, 
správce MSH:  tel: 733 744 000, 
zástupce správce: tel: 723 686 333.                                                

 
  Rezervační kalendář:  
 
https://www.supersaas.cz/schedule/Obec_Svaty_Jiri/Multifunkcni_hriste  
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