
Víceúčelové sportovní hřiště 
PODMOKLY 

Provoz: 
Duben - Říjen
Pondělí – neděle, od 9,00 hod. do 20,00 hod. 

Ceník: 
Místní občané do 18 let věku – zdarma 
Ostatní – 60,- Kč / 1 hod. ( bez ohledu na počet hráčů ) 

Kontakt: 
Jiří Částka – správce hřiště, tel. +420 776 307 375, Podmokly 81 
Zde je možno vyzvednout klíče, popř. si zamluvit termín 



PROVOZNÍ  ŘÁD  VÍCEÚČELOVÉHO  HŘIŠTĚ  PODMOKLY

Čl. I
Využívání hřiště

1. Provozovatelem sportovního areálu je OBEC POMOKLY, Podmokly 38, 342 01 Sušice. 

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových 
skupin, zejména k míčovým hrám – tenis, malá kopaná, basketbal, volejbal, nohejbal.  

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 opatření a předpisů o ochraně majetku. Je 
povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.                           

Čl. II 
Provoz a správa hřiště.

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.

2. Denní provoz víceúčelového hřiště :
-    denně od 09,00 hod. do 20,00 hodin.
Vstup do sportovního areálu je povolen pouze hlavním vchodem. Je zakázáno přelézat ploty
a zamčené vchody kolem sportovního areálu. 
Provoz víceúčelového hřiště začíná každoročně 1. dubna a  končí 31. října.  

3. Objednávky a rezervace zajišťuje správce hřiště. Minimální doba rezervace je 1 hodina. 
Objednatel uvede své jméno , předpokládaný druh provozovaného sportu a případně 
telefonické spojení.

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště , je jeho správce  
oprávněn částečně omezit a 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.
Pokud  tak neučiní, nebudou přijímány 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.

7. Vybíráním poplatku za prováděné služby je pověřen správce hřiště a to před zahájením 
cvičení.

8. Správce hřiště nainstaluje předem požadované sportovní potřeby – tyče, sítě . Nejsou 
půjčovány míče a další sportovní potřeby / tenisové rakety apod./ . 



Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

1. V prostoru hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

V této souvislosti zde platí zákaz:

-         odhazování odpadků mimo místa k tomu určená / popelnice u vstupu do areálu  
-         vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou 

     podrážkou nebo ve znečištěné obuvi /blátem. štěrkem, pískem/                             
-         manipulace s ostrými předměty
-         jízdy na kole
-         používání treter
-         vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů
-         vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
-         přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
-         konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
-         používání sladkých nápojů 
-         vstupu podnapilým osobám
-         kouření v celém areálu
-         rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
-         vstupu se zvířaty
-         odhazování žvýkaček na umělý povrch
-         střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti

2. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze 
hrajícím osobám / tenis max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry max. 2x6 osob + rozhodčí/.  
Divákům je dovoleno sledovat zápasy za oplocením.

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

Čl. IV
Další ustanovení

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni 
uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení správce.

2. Tento provozní řád a jeho případné změny jsou vyvěšeny u vstupních dveří na hrací plochu 
a na webových stránkách obce Podmokly.

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Správce hřiště: Jiří Částka 776 307 375
Provozovatel: Obec Podmokly 376 526 498, info@podmokly.cz  ,   www.podmokly.cz      

mailto:info@podmokly.cz
http://www.podmokly.cz/

