
 

Provozní řád pro víceúčelové hřiště 

obce Ptýrov 

 
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostoru kurtu s 

tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.  
I. Účel multifunkčního hřiště  
1. Multifunkční hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém koberci:  

nohejbal, volejbal, tenis, badminton.  

2. Hřiště je vybudováno pro občany obce Ptýrov 

 

II. Správa hřiště  
1. Multifunkční hřiště spravuje obec Ptýrov.  

2. Obec Ptýrov zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy.  

3. Správce dohlíží na dodržování pořádku, je oprávněn vykázat z kurtu ty uživatele, 

kteří nedodržují provozní řád pro návštěvníky.  
4. Je zakázáno vstupovat do prostoru kurtu v nevhodné obuvi (zejména v 

kopačkách, tretrách, botách na podpatku apod.) a provozování sportů, užití 

náčiní a nářadí, pro které není hřiště určeno (např. koloběžky, kolečkové brusle, 

skateboardy, jízdní kola, odstrkovadla atd.). Dále je v prostoru hřiště zakázáno 

konzumovat potraviny, alkohol, slazené a barevné tekutiny, kouřit a požívat jiné 

návykové látky.  
5. Provozovatel neručí za odložené věci v prostoru kurtu a nenese odpovědnost za 

škodu, či zcizení soukromých věcí návštěvníků multifunkčního hřiště.  

6. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.  

7. Za školní mládež do 12-ti let zodpovídají rodiče.  

8. Každý návštěvník a sportovec je povinen: brát na vědomí a dodržovat rezervace 

multifunkčního hřiště, kontrolovat stav hřiště při příchodu a odchodu, oznamovat 

správci, či zřizovateli objektu veškeré škodné události jím zjištěné, nebo způsobené. V 

případě způsobení škody na zařízení hřiště, ať nedbalostí, či úmyslným jednáním, bude 

následně škoda vymáhána na osobě, která škodu způsobila. Dále je každý povinen při 

odchodu za sebou zamknout.  

 

III. Provozní režim  
1. Objednávky na rezervaci hřiště se podávají prostřednictvím rezervačního systému 

na www.ptyrov-obec.cz.  

 

Pověřený správce hřiště: Pavel Karmazin 605293052 

 

2. Provozní doba: od 1.května do 30.září - od 8:00 do 21:00  

                             od 1.října do 30.dubna -od 9:00 do 19:00  
Zdržovat se v prostoru hřiště mimo provozní dobu je zakázáno, provozní doba pro 

veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí.  



IV. Poplatek za užívání hřiště a vybavení  

Občané s trvalým pobytem na území obce Ptýrov                                      zdarma  

Spoluhráči občanů Ptýrov                                                                             zdarma  

Pronájem hřiště  pro hráče bez trvalého pobytu v obci(turnaj apod.)     100,-Kč/h.                                             
Poplatek za pronájem se hradí hotově v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce 

33925181/0100 po předchozí telefonické domluvě na tel.607 818 298. 

 

1.Klíč od multifunkčního hřiště si mohou osoby s trvalým pobytem na území obce 

Ptýrov vyžádat na obecním úřadě.  Po zaplacení poplatku za zhotovení klíče        

(100,- Kč)  a podepsání předávacího protokolu jim bude vydán osobní klíč. Kdo si 

nebude chtít nechat vyhotovit svůj klíč, bude si moci klíč vypůjčit u správce               

P. Karmazina nebo v kanceláři OÚ Ptýrov. 

 

2.Klíče jsou určeny výhradně pro občany obce Ptýrov a nesmí být půjčovány, ani 

kopírovány. V případě zkopírování nebo zapůjčení klíčů osobě bez trvalého pobytu v 

obci Ptýrov si provozovatel vyhrazuje právo na zabavení klíčů a vykázání osoby z 

hřiště! Částka vynaložená na výměnu zámků a pořízení všech nových klíčů (4 000,-) 

bude vymáhána na osobě, která tak učinila.  

3.Hrací doba na hřišti je 60 minut. V případě nepřítomnosti dalšího zájemce je možná 

delší.  

 

V. Závěr  
1. Provozní řád multifunkčního hřiště obce Ptýrov  je umístěn u vstupu na  

multifunkční  hřiště a na www.ptyrov-obec.cz.  

2. Provozní řád nabývá platnosti dnem 8.8.2016.  Na základě provozních zkušeností je 

možná úprava tohoto provozního řádu.  

 

V Ptýrově dne 1.8.2016 


