
Městys Brankovice 

Náměstí 101, 683 32 Brankovice 

www.brankovice.eu 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
víceúčelového hřiště 

ve sportovním areálu TJ Sokol Brankovice. 

 
Čl. 1 

Využívání hřiště. 

 
1. Provozovatelem a správcem víceúčelového hřiště (dále jen hřiště) je TJ Sokol Brankovice. 

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku široké veřejnosti, zejména k míčovým hrám 

(tenis, nohejbal, volejbal, malá kopaná). 

3. Uživatel hřiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu. 

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. 

5. Zájemci o užívání hřiště mají možnost domluvit si rezervaci u správce hřiště na telefonním 

čísle: 604 210 996, nebo za využití rezervačního systému na webové stránce 

www.tjsokolbrankovice.cz/viceucelove-hriste/ 

6. Provozovatel: 

- neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště, 

- neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště, 

- odpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje revizi hracích prvků hřiště. 

 

Čl. 2 

Provoz a správa hřiště. 

1.  Hrací sezóna může být po celý rok v závislosti na počasí a rozhodnutí správců areálu.

 

Čl. 3 
 

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany majetku. 
 
1. V prostoru hřiště jsou zakázány jakékoliv činnosti, které by mohli vést ke znečišťování, nebo 

poškozování plochy hřiště. 

2. Prostor je monitorovaný bezpečnostní kamerou. 

3. Platí zákaz: 

- kouření a užívání omamných návykových látek. 

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená. 

- vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem) 

- obuv nesmí narušovat a znečišťovat povrch použitím nevhodného dezénu podrážky. 

- vstupu se zvířaty, jízdními koly, koloběžkami. 

- vstup dětem do 15 let bez doprovodu rodičů nebo rodinných příslušníků starších 18 let. 

- přemísťování pevného i mobilního zařízení kurtů mimo stanovená místa. 

- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu . 

- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných návykových látek. 

4. Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na hřiště se dostatečně seznámí s tímto provozním 

řádem a budou bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry. 

5. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště jen osobám 

zúčastňujících se hry.  Divákům je povoleno sledovat hru pouze za oplocením hřiště. 

6. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat, nebo 

ohrožovat nejbližší okolí. Po ukončení je uživatel povinnen hřiště zamést kartáčem. Pokud 

uživatel zjistí poškození na víceúčelovém hřišti, nahlásí je správci. 

7. V případě poškození víceúčelového hřiště nebo jejich zařízení bude odpovědnost za škodu stanovena 

zejména v souladu a ustanovením § 2909 a 2913 zákona číslo 89/2012 sb. Občanského zákoníku. 

Čl. 4 

Nedodržování ustanovení provozního řádu. 
 
1. Nedodržuje-li uživatel provozní řád je správce oprávněn jej z kurtů vykázat. 

2. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Správce má právo 

a povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování, nebo požádat o odchod ze sportoviště. 

 

2. Denní provoz kurtu je od  08:00 hod maximálně do 22:00. 

3. Vstupné za víceúčelové hřiště: 
 

 Čas  Sazba v Kč za KURT 

Mládež do 18 let  Zdarma pod dozorem osoby starší 18 let 

Individuální 1 hodina 100 Kč 

Celodenní akce / turnaj 1 den 1000 kč  

Permanentka  1 kalendářní rok 1000 kč 

 

 

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, déšť, silný vítr apod.) je správce oprávněn omezit, 

nebo zrušit provoz hřiště, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem nájemci oznamovat. 

5. Nelze-li ze strany zájemce předem smluvený čas dodržet, je povinen změnu ohlásit nejpozději 

3 hodiny před stanoveným časem správci na telefonní číslo: 604 210 996. 

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení, nebo v jeho bezprostředním okolí 

je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci sportovního areálu. 

 
 
V Brankovicích dne: 1. 9. 2020 
 
 
Vladimír Procházka 
starosta Městys Brankovice 

 

  
 

 

             Důležitá telefonní čísla: 
 
Policie ČR:    158 
Zdravotní záchranná služba:  155 
Hasiči:     150 
Linka tísňového volání:   112 
 


