
 

 

Provozní doba víceúčelového hřiště: 
 

v sezóně: (1. 5. – 30. 9.) –   8:00 až 20:00 hodin 

mimo sezónu (1. 10. – 30. 4.) –  8:00 až 16:00 hodin 

 

                          

                                                                     

 



  
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO VÝCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 

V AREÁLU R. TĚSNOHLÍDKA ČÁSLAV 

 

 

 

Čl. I. 
Využívání hřiště 

1. Zřizovatelem a provozovatelem je Město Čáslav. 
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin zejména k míčovým 

hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.), atletice. 
3. Uživatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o 

ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů provozovatele hřiště. 
 

Čl. II. 
Provoz a správa hřiště 

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá provozovatel. 
2. Provozní doba víceúčelového hřiště: 

 

Provozní doba: 

v sezóně: (1. 5. – 30. 9.)    8:00 až 20:00 hodin 

mimo sezónu (1. 10. – 30. 4.)   8:00 až 16:00 hodin 

 

Vstup na víceúčelové hřiště je zakázán, pokud je plocha hřiště poškozena a návštěvníci jsou na tuto závadu upozorněni 
vývěskou provozovatele, umístěnou u vchodu na víceúčelové hřiště. 

3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit 
nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat. 

4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel 
povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště. 

 
  Čl. III. 
                                                           Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1. Poškozování a znečišťování prostor hřiště, jeho zařízení a vybavení (v případě poškození nebo zničení bude Městský 

úřad Čáslav vymáhat náhradu škody). 

2. V této souvislosti zde platí zákaz: 

• Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená  

• Vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou   podrážkou nebo v znečištěné obuvi  

• Manipulace s ostrými předměty 

• Jízdy na kole  

• Přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa  

• Konzumace alkoholických nápojů a jídla, vstup podnapilým osobám, odhazování žvýkaček na umělý povrch   

• Kouření v celém areálu  

• Rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 

• Vstup se zvířaty  
3. V zájmu bezpečné a nenarušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hracím osobám (tenis – max. 

4 osoby + rozhodčí). Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze za hrazením. 
4. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí. 
5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a 

poškozovat sportovní zařízení. 
6. Město Čáslav ani provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.  

 
Čl. IV. 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je provozovatel oprávněn jej z hřiště vykázat. 
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem 

hřiště je nutno sdělit Městské policii tel.: 156 nebo 327 300 240. 

Důležitá telefonní čísla:  

Hasiči Záchranná služba Policie ČR Městská policie Tísňové volání 

150 155 158 156 112 

 


