
                                              HŘIŠTĚ BYLO VYBUDOVÁNO ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO 
ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ SPOJIL 

Majitel a provozovatel: Obec Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil, IČ: 00190900 

odpovědná osoba:  starostka obce 

 

VSTUPEM NA HŘIŠTĚ NÁVŠTĚVNÍK POTVRZUJE, ŽE SE SEZNÁMIL S TÍMTO ŘÁDEM, SOUHLASÍ S NÍM 
A BUDE SE ŘÍDIT JEHO USTANOVENÍMI ! 

UŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ! 
MAJITEL NENESE ZODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV ÚRAZ ZPŮSOBENÝ PORUŠENÍM TOHOTO ŘÁDU ! 
MAJITEL NENESE ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NEBO ZCIZENÍ SOUKROMÝCH VĚCÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ. 

Hřiště je určeno především k hraní tenisu, malé kopané, házené, volejbalu, nohejbalu, florbalu, 

košíkové (streetballu). Standardně je osazená síť na tenis (nohejbal). V případě zájmu o volejbal, 

nutná výměna sloupků a sítě - dostupné po domluvě u obsluhy klubovny. 

 Provozní podmínky :  

1. Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou podrážkou 

(tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda 

na kole, koloběžkách, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.  

2. Dětem mladším 15 let je vstup na hřiště povolen jen v doprovodu dospělé osoby.  

3. Nošení nápojů do prostoru hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.  
4. Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.  

5. Za deště je vstup na hřiště z bezpečnostních důvodů zakázán 

6. V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.  

V areálu hřiště je dále zakázáno :  

1. kouřit v celém prostoru hřiště,  

2. konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,  

3. konzumace jídla 
4. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,  

5. odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,  

6. poškozovat zařízení areálu,  

7. vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,  

8. používat otevřený oheň,  

9. manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,  

10. přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné 

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,  

11. lézt po konstrukcích, sítích apod.,  

12. přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,  

13. narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,  

14. vodit psy a jiná zvířata na hřiště,  

15. provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid 

obyvatel bydlících v nejbližším okolí,  

Povinnosti uživatele: 

1. Uživatel si při vstupu na hřiště případně při převzetí potřebného sportovního zařízení (sloupky, 

branky, sítě) zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí 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.  
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2. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím 

používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který 

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

který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu 

uživatel, který škodu způsobil.  

3. Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hříště nebo vykázat z areálu všechny 

osoby, které nedodržují tento řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či 

návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu. 

4. Poškození hřiště včetně příslušného sportovního vybavení nebo případnou ztrátu zapůjčeného 

klíče bude hradit uživatel v plné výši.  

5. Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, 

florbalové.  

 Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn 

vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které 

toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.  

Provozní doba víceúčelového hřiště : 

o Hřiště je otevřeno v době otevření sportovního areálu, resp. od 8:00 do 21:00. 

o Pro vstup na hřiště použijte čip, stejně jako pro vstup do sportovního areálu. 

Pokud dojde k souběhu požadavku vstupu na hřiště od více skupin, a dané skupiny se nedohodnou 

platí následující pravidla v daném pořadí: 

1. Přednost má ten kdo má provedenu rezervaci v rezervačním systému na webu obce 

(www.spojil.com, max. 120minut, neplatí pro turnaje, soutěže a jiné předem vyhlášené veřejné 

akce). 

2. Přednost má obyvatel Spojila (větší poměrné zastoupení ve skupině aktivních sportovců) 

3. Přednost má větší skupina aktivně se účastnících sportovců 

4. Přednost mají děti a mládež 

Pokud nedojde k domluvě, rozhodne správce, odpovědná osoba, resp. obsluha klubovny. 

Pokud není provedena rezervace je maximální doba po které je nutné při souběhu více zájemců hřiště 

uvolnit 60 minut. 

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických 

podmínek.  

o Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických 

důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či 

zrušen na dobu nezbytně nutnou.  

Pokud tento řád neupravuje jinak, platí pro návštěvníky Návštěvní řád sportovního areálu Spojil. 

Prostor hřiště je monitorován kamerovým systémem Městské policie Sezemice 

Důležitá telefonní čísla: 

HASIČI 150,  ZACHRANNÁ SLUŽBA 155,  POLICIE 158,  MĚSTSKÁ POLICIE SEZEMICE 602 413 250 

OBECNÍ ÚŘAD SPOJIL 461 100 077, SPRÁVCE AREÁLU 604 470 295, ODPOVĚDNÁ OSOBA: 605 251 840 
 

 

Ve Spojile dne 29.10.2022 Tomáš Kučera,  místostarosta 


