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Provozní řád venkovního areálu u kulturního domu U Pávků 

 

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví 

návštěvníků a uživatelů areálu a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně 

dodržovat. 

 

Venkovní areál u kulturního domu slouží široké veřejnosti pro sportovně 

kulturní účely.  

Herní prvky – kolotoč a houpadlo na pružině: 
- Oba herní prvky jsou určeny pro věkovou kategorii 3 - 8  let  

- Použití herních prvků je výhradně na vlastní nebezpečí. Za dítě ručí rodič, 

odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba starší 18 let. Užití herních prvků dětí 

mladších 6 let je povoleno pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, 

odpovědné osoby či jiné dospělé osoby. - Zákaz užívání osobám, které jsou opilé, 

podnapilé, nebo pod vlivem omamných látek.  

- Všichni uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani 

ostatním.  

V zimním období je zakázáno jejich použití.  

 

 

 Herní prvky (houpadlo a Hřiště smí být užíváno pouze ke sportovním  

činnostem, pro které bylo vybudováno: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, 

basketbal a ostatní míčové hry.  

- V zimním období, v případě ledování, bude možné vstupovat na hřiště pouze po 

oznámení obecním úřadem. 

- Rezervace areálu je možná na tabuli u vstupu s maximální dobou 3 hodiny denně 

(delší rezervace pouze po dohodě na obecním úřadě). Hrající účastníci jsou povinni 

uvolnit areál rezervujícím hráčům.  

- Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanovením provozního řádu a pokyny 

provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost. 

- Z užívání areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, 

ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek a osoby podnapilé. Rovněž osoby, které ničí 

zařízení areálu a používají nesprávnou obuv. 
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Na víceúčelovém hřišti je přísně zakázáno: 

• vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, znečištěná obuv, obuv 
s podpatkem) 

• vjíždět dopravními prostředky (kola, koloběžky, kočárky, kolečkové 
brusle, skateboardy, apod. - vše s úzkým profilem kola) 

• vstupovat se psy a jinými zvířaty  

• zákaz kouření a konzumace jídla   

• vnášení veškerých skleněných předmětů (sklenice, skleněné lahve ……) 

• vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek 

• nosit ostré předměty do prostoru hřiště 

• jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště 

• manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou  

• zavěšovat, lézt po konstrukcích, sítích, sedět na přenosných brankách 

• branky se nesmějí po umělém povrchu smýkat, dochází tím k jeho 
poničení  

• používat na úklid ocelové a špičaté hrábky, povoleny pouze plastové 
 
 

Závěrečná ustanovení: 
- 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 a seznámili je s tímto provozním řádem.  Každý 
návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště. 

- Při nedodržení stanovených pravidel,  nevhodném chování a výtržnictví, mohou 
být účastníci sportovní činnosti ze hřiště vykázáni. O tomto nevhodném chování 
budou informováni rodiče nezletilých dětí. 

- V případě zjištění poškození hřiště či jeho vybavení, je uživatel hřiště povinen 
toto nahlásit starostovi obce. 

- Obsluhovat osvětlení může pouze osoba poučená a zároveň starší 18 let. 
 

- Při použití sloupů pro síť je nutno sloupky po skončení hry vyjmout a pouzdro 
v hrací ploše zakrýt příslušným krytem. Všechny pomůcky po ukončení vrátit na 
určená místa. 

- Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách, případně jiných závažných důvodů. 

- Na závěr provozní doby se plocha překartáčuje a odstraní se z ní případné 
nečistoty. 
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Vstupem na víceúčelové hřiště uživatel stvrzuje, že se seznámil s podmínkami 
užívání hřiště. 

Obec Dlouhé  Pavel Tulis – starosta  

Důležitá telefonní čísla: 

Policie ČR: 158, Zdravotnická záchranná služba 155, Hasiči: 150 


