
Provozní řád víceúčelového hřiště Domanín 
Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování víceúčelového hřiště obcí 
Domanín:  

Název:            Víceúčelové hřiště Domanín (dále jen „hřiště“)       

Vlastník, provozovatel:            Obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň 

  

Hřiště je určeno ke sportovnímu vyžití veřejnosti a pro tělovýchovné, sportovní a zájmové 
organizace. Vstup na hřiště je zdarma. 

Čl. I  
Provozní doba 

 

   Červenec – srpen    Ostatní měsíce v roce  

Pondělí – pátek:  9:00 – 21:00 hodin  13:00 – do setmění max. 21:00 hodin 

Sobota – neděle:  9:00 – 21:00 hodin  9:00 – do setmění max. 21:00 hodin 

  

V případě využívání hřiště déle než 2 hodiny (mimo čas rezervace), může správce umožnit 
přístup dalšímu zájemci.  Otevření hřiště pondělí - pátek od 9  do 13 hodin mimo období 
červenec a srpen, lze sjednat pouze po dohodě se správcem. 

Čl. II 
Rezervace 

Rezervace je možné uplatnit v úterý, v pátek a v sobotu od 16 hodin do setmění, nejdéle však 
do 21 hodin. Rezervace je nutno nahlásit správci nejpozději do 18 hodin předchozího dne. 
Případná rezervace v pondělí - pátek od 9 do 13 hodin mimo období červenec a srpen, lze 
sjednat po dohodě se správcem. 

Rezervace bude zpoplatněna dle ceníku – viz příloha. Správce vydá uživateli hřiště doklad o 
zaplacení.  

Čl. III  
Pravidla pro užívání hřiště 

Hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním  činnostem, pro které bylo 
vybudováno: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal, florbal, házená a ostatní 
míčové hry. Pro hraní je nutno používat pro tento sport vyráběných a doporučených míčků, 
míčů a ostatní výstroje. Vstup je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů 
a znečištění.  

 

Každý uživatel se seznámí před započetím sportovní činnosti s provozním 
řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.  



 

Všechny osoby jsou povinné se na hřišti chovat tak, aby nepoškodili zdraví své či ostatních 
přítomných osob. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na 
hřiště pouze hrajícím osobám. 

 

Na hřišti je zakázáno: 
- kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky 

- rozdělávat a manipulovat s ohněm 

- vnášet skleněné láhve a ostré předměty 

- odhazovat žvýkačky a odpadky 

- vodit na hřiště jakákoliv zvířata, jezdit na motocyklu, kole, kolečkových bruslích a 
skateboardech 

- jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště 

- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – boty s hroty, s podpatkem, znečištěné boty 

- vstupovat mimo provozní dobu 

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem a jiným způsobem. 

 

Při nedodržení stanovených pravidel,  nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci 
sportovní činnosti ze hřiště vykázáni.  

Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených  věcí a za škody na 
zdraví vzniklé při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde návštěvníci vykonávají na 
vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.  Každý 
návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště. V případě 
vzniklé škody, bude vymáhána na uživateli, který škodu způsobil. 

Za nepříznivého počasí může být hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Po skončení hry 
jsou návštěvníci povinni hřiště uklidit. 

Čl. IV  
Provoz a údržba hřiště 

Za provoz a běžnou údržbu hřiště zodpovídá jeho správce. V případě zjištění závad jsou 
návštěvníci povinni kontaktovat správce.  

Čl. V  
Ochrana zdraví návštěvníků 

K seznámení návštěvníků s provozem hřiště je tento řád k dispozici u správce hřiště, na webu 
obce a rovněž je vyvěšen na vstupních vratech hřiště. 

U správce hřiště je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných 
zranění návštěvníků hřiště. 



Čl. VI  
Telefonní čísla 

 

Správce hřiště  721 763 610 (p. Šimoušek) 

Lékařská první pomoc 155 

Hasiči 150 

Policie ČR / IZS 158 / 112 

Obecní úřad Domanín 725 108 828 

 

Čl. VII  
Závěrečná ustanovení 

Provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 4/2015 a nabývá účinnosti  
dne 15. 8. 2015. 

                                                                

                                                                                      Ing. Martin Kolík, starosta obce Domanín 

 

 

 

Příloha:  

 

Ceník služeb platný od 15. 8. 2015 

 

Užití hřiště je bezplatné, pokud nebyla učiněna rezervace v čase pro rezervace určeném.  

 

Cena rezervace činí 100,-Kč/hodinu za hřiště. V případě, že rezervace nebude využita, 
poplatek se nevrací. 

 

 


