
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY HORNÍ ÚJEZD 

Provozovatelem víceúčelového hřiště je TJ Horní Újezd, IČO 62032267. 

Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech 
věkových skupin. Hřiště bylo vybudováno v roce 2018 pro členy TJ Horní Újezd, zájemce o sport 
z obce Horní Újezd a okolí, pro návštěvníky obce. Povrch hřiště tvoří umělá tráva s křemičitým 
vsypem. 

 Hřiště slouží ke sportovní činnosti (tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, házená). 
 Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění 

níže uvedeného správce hřiště. Po celou dobu dbá uživatel bezpečnostních předpisů a 
předpisů o ochraně majetku. 

 Provozovatel umožní zapůjčení fotbalových míčů, tenisových míčků a sítí pro všechny 
druhy sportů. 

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ 

Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště p. Alena Chadimová, Horní Újezd č.p. 3,  
tel. 739 431 679. 

PROVOZNÍ DOBA 

Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je nutné respektovat zákaz rušení nočního 
klidu, to znamená, že sportovat je možno od 6 do 22 hodin. 

 Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi s podrážkou, která nepoškozuje 
povrch hřiště. 

 Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad 
budou vhazovat do odpadkového koše. 

 Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. 
 Rezervaci lze zajistit u správce hřiště na tel. 739 431 679 A. Chadimové, nebo na tel. 

číslech 602 487 200 – starosty obce R. Boštíka, 603 281 261 – J. Kučery, kde obdržíte 
další informace. V případě nedostupnosti uvedených čísel volejte 724 362 408 – 
Zdeněk Beneš. 

 Vybíráním poplatku je pověřen správce hřiště. Při rezervaci je objednatel povinen uvést 
jméno a příjmení. 

CENÍK 

Pronájem hřiště: 50 Kč/ 1 hodina 

Členové TJ Horní Újezd a děti do 15-ti let z obcí Horní Újezd, Desná, Poříčí a Budislav mají vstup 
zdarma. 

 



ZAPŮJČENÍ 

 tenisových míčků: 25 Kč 
 míčů pro vybraný druh sportu: 25 Kč/ 1kus 

DALŠÍ POKYNY 

 Rezervace hřiště se doporučuje minimálně 1 den předem. 
 V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických 

důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen 
či zcela zrušen. 

 Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení  
tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užíváni hřiště vyloučeni. 

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO 

 Znečišťovat a poškozovat plochu a okolí hřiště 
 Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená (koš u vstupu na hřiště) 
 Vstupovat v nevhodné obuvi: kopačky, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi  
 Manipulovat s ostrými předměty 
 Jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. 
 Vstupovat mimo vyhrazenou dobu 
 Rozdělávat oheň, konzumovat alkohol, kouřit a užívat omamné látky 
 Vodit psy či jiná zvířata 
 Odhazovat žvýkačky na umělý povrch 
 Vstup dětí do 10-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let 

Provozovatel nenese odpovědnost  za případné úrazy vzniklé při provozování sportu. 
Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. 

Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště. 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Záchranná služba 155 

Policie   158 

Hasiči   150 

 

Zdeněk Beneš, předseda TJ Horní Újezd 


