
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 

____________________________________________ 

 
Majitel a provozovatel: Obec Jevany, IČO 00235423 

    se sídlem Černokostelecká 49, 281 66 Jevany 

    e-mail: urad@obecjevany.cz 

 

Víceúčelové hřiště je možné využívat dle platného rozvrhu: 

 

PO - SO od 08:00 hodin do 18:00 hodin. 

 

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště na webových stránkách: 

www.hristejevany.cz 

 

ČL. 1. VYUŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ 

 

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Obec Jevany. 

2. Víceúčelové hřiště slouží široké veřejnosti všech věkových skupin pro níže uvedené 

sportovní aktivity: 

• tenis 

• volejbal 

• nohejbal 

• házená 

• minifotbal 

• streeball 

• floorball 

3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob.  

4. Osobám mladším 15ti let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým 

dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.  

5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh 

sportu. Po celou dobu užívání hřiště dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy o 

ochraně zdraví a majetku. 

6. Uživatel je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu. 

 

ČL. 2. PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ 

 

1. Vstup do areálu víceúčelového hřiště není omezen, vyjma předchozí rezervace na 

stránkách www.hristejevany.cz, případně z důvodu údržby či nevhodných klimatických 

podmínek. 

2. V případě rezervace hřiště je uživatel: 

• povinen dostavit se včas, v případě, že nebude hřiště uživatelem obsazeno do 

deseti minut po uplynutí začátku rezervované doby, může hřiště užívat další 

zájemce 

• povinen zrušit včas rezervaci hřiště, v případě že nebude schopen rezervaci 

využít, má provozovatel možnost uživateli hřiště již znova nerezervovat 

• povinen při odchodu ze sportoviště uvést sportoviště do původního stavu, tj. 

uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a prvky 



• povinen bezodkladně oznámit veškeré závady sportovním zařízení nebo v jeho 

okolí 

• povinen bezodkladně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či 

chováním ostatních uživatelů a tyto škody provozovateli nahradit. 

3. Správou hřiště je pověřen: Martin Tomek e-mail: histejevany@seznam.cz,  

tel. 777 615 707 

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek je hřiště zakázáno používat. 

5. Běžnou provozní́ dobu je možné́ upravovat zejména v souvislosti s akcemi, turnaji 

apod., v tomto případě provozovatel může povolit provoz i během neděle a svátků. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu rezervace.  Nepřesáhne stanovenou dobu pro 

dané období. Provozovatel může rozhodnout o uzavření víceúčelového hřiště v 

závislosti na počasí́ (teplota, srážky) zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého 

povrchu ke způsobilosti pro provoz a vzhledem k technickému stavu. 

6. Víceúčelové hřiště bude od 18,00 do 8,00 uzamčeno. 

 

 

ČL.3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANA MAJETKU 

 

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťován nebo poškozování hrací plochy. 

2. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno: 

• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určena 

• vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, boty s hroty, znečištěná obuv) 

• manipulace s ostrými předměty 

• jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích 

• přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa 

• kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu 

• vstupování podnapilým osobám 

• rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu 

• odhazování žvýkaček na povrch hřiště 

• úmyslné odrážení míče o sítě v bezprostřední blízkosti 

• úmyslné odrážení míče o dřevěné mantinely 

• využívat prvky pouze k danému sportovnímu účelu  

• opírat se o ochranné sítě 

• vodit psy a jiná zvířata do celého areálu hřiště 

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 uživatelů musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, 

v případě porušení generální prevenční povinnosti uvedené v zák. ust. § 2900 

z.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Současně 

neodpovídá za případnou ztrátu odložených věci uživatelů. 

7. Správce je oprávněn: 

• okamžitě ukončit užívání hřiště nebo vykázat z areálu hřiště všechny osoby, 

které nedodržují tento provozní řád, svojí činností ohrožují bezpečnost jiných 

uživatelů či návštěvníků hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení areálu 



• při opakovaném porušení provozního řádu je oprávněn je vyloučit na dobu 

neurčitou z užívání sportoviště, případně skupiny či organizace, které za tyto 

uživatele zodpovídají. 

 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 

POLICIE ČR 158 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112 

 

 

 

V Jevanech dne 30.8.2021 s účinností od 1.9.2021. 

 

 

 

 

 

        _________________________ 

            Jan Stejskal, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


