
               Provozní řád  

                       víceúčelového hřiště ve Slatině 

1. Obecné údaje                                                                                                                                                                                                                                                                 

Víceúčelové hřiště je umístěno za budovou tělocvičny čp. 39. 
Provozovatelem i majitelem areálu je Obec Slatina, 742 93 Slatina č. 1, IČ: 
00600661, ww.obecslatina.cz. 

2.  Popis hřiště  

Rozměry jsou 34x18 m a povrch je tvořen umělým dvouvrstvým 
vodopropustným pryžovým granulátem EPDM pojený polyuretanem.  Hřiště je 
určeno pro individuální i skupinové sporty. Je nalajnováno pro tenis, volejbal, 
basketbal, malý fotbal, nohejbal, florbal. 

  

                                 3.  Provozní doba hřiště  

Hřiště je otevřeno dle klimatických podmínek od března do listopadu 
probíhajícího roku. Rezervaci hřiště je možno provést na www.obecslatina.cz, 
odkaz REZERVACE. Bez rezervace nelze hřiště navštívit. 

Klíče od hřiště jsou k dispozici u: 

 p. Ivo Řeháček, Slatina 39, tel. 737732313   

ing. Kadula Stanislav, Slatina 109, tel. 777563698 

  

http://www.obecslatina.cz


                              IV. Povinnosti návštěvníka 

Vstup dětí mladších 6 let na víceúčelové hřiště je možný pouze v 
doprovodu a pod trvalým dozorem dospělé osoby, která zodpovídá za svěřené 
děti. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za 
případné úrazy, ani ztráty osobních věcí.   

Vstup je povolen ve vhodné obuvi – sportovní obuv s hladkou podešví a 
nezanechávající šmouhy. Zákaz vstupu v kopačkách, tretrách či jiné znečištěné 
obuvi.  

Každý návštěvník je povinen respektovat návštěvní řád hřiště. Návštěvník 
hřiště je povinen chovat se tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní uživatele, 
nekřičel a mluvil slušně. Na hřiště se nesmí vnášet potraviny, skleněné, ostré 
předměty, zbraně, nesmí se zde manipulovat s otevřeným ohněm. Na hřiště je 
zakázaný vjezd na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech, apod. V 
případě mokrého a kluzkého povrchu se nesmí hřiště používat. Hřiště se nesmí 
používat v době bouřky, vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru hřiště volně 
pobíhat. V případě, že je na povrchu hřiště viditelná závada, je návštěvník 
povinen hřiště okamžitě opustit a závadu hlásit na Obecním úřadě Slatina nebo 
tomu, od koho si vypůjčil klíče. Na hřišti je zakázáno požívání alkoholických 
nápojů a užívání omamných a psychotropních látek, je také zakázáno zde kouřit. 
Návštěvník je povinen udržovat pořádek na hřišti, odpadky odhazovat do košů 
před vstupem na hřiště.   

                                     V. závěrečná ustanovení  

Záchranná služba  155  

Městská Policie  156  

Policie ČR  158  

Hasiči   150    

 IZS   112    

 Tento návštěvní řád je platný od   1.9.2017 

      Luděk Míček 

          starosta obce Slatina 


