
PROVOZNÍ ŘÁD  

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V HABŘÍ 

Čl. 1 - Využívání hřiště 

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je obec Habří, Habří 32, 37384. 
2. Hřiště je určeno pro veřejnost všech věkových skupin a to zejména pro tenis, volejbal, 

streetball, nohejbal a malou kopanou. 
3. Uživateli hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob, po dohodě se správcem hřiště. 
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat provozní řád, předem dohodnutý čas a provozovat 

určený druh sportu.  
5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto 

provozního řádu.  
6. Uživatel vstupuje na hřiště a užívá jej na vlastní nebezpečí. 

Čl. 2 - Provoz a správa hřiště 

1. Sportoviště je k dispozici občanům s trvalým bydlištěm v obci Habří, bez poplatku, zdarma. 
Ostatním je umožněno užívat hřiště až po svolení správce hřiště. 

 

2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště:     Po - Ne  08:00 – do soumraku 
 
3. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, 

zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště. 
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce 

oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz. 
5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště. 
 

Čl. 3 - Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku 

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy. 
2. Návštěvníci víceúčelového hřiště musí zásadně používat obuv se světlou podrážkou 

určenou pouze k použití na hřiště. 
3. Návštěvníkům víceúčelového hřiště je zakázáno: 

 odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 

 vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi - viz. bod 2, a dále kopačky, boty s hroty, boty 
s podpatkem, tretry 

 manipulovat s ostrými předměty  

 jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, bruslích, používat hokejky apod. 

 pobývání dětí do 8. let bez doprovodu rodičů, nebo jiné osoby starší 18. let 

 vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 

 sedat na mantinely  

 přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa 

 konzumovat jídlo a pití všeho druhu, zejména alkoholu a omamných látek 

 vstupovat podnapilým osobám 

 rozdělávání a manipulace s ohněm v objektu hřiště. 

 odhazovat žvýkačky na povrch hřiště a jeho blízké okolí 
 
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze 

hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat hru pouze za oplocením. 
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat 

nejbližší okolí. 



5. Přinesené sportovní vybavení návštěvníků musí splňovat zásady bezpečnosti, nesmí 
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu. 
Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí uživatelů.  

 

Čl. 4 - Další ustanovení 

1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiná oprávněná osoba 
uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou informovat policii. 

2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště 
jsou a budou vyvěšeny u víceúčelového hřiště a na webových stránkách obce. 

 
Správce hřiště: 
 
Daniel Bednář tel: 603195327 
Rostislav Puffer tel: 606229023 
Radek Chromý tel: 776222833 
 
 

Důležité telefonní kontakty:  

Úřad obce: 603195327, 606229023 

Hasiči: 150 

Záchranná služba: 155 

Policie: 158 

 

Projekt multifunkčního hřiště v Habří byl finančně podpořen pane Ing. Martinem Bícou a  
Nadací ČEZ v rámci programu „Oranžové hřiště“  

  

Provozní řád byl schválen dne 16.8.2022. 

 


