
Provozní řád sportovišť v obci Mikulůvka 
 

 

Majitel: Obecní úřad Mikulůvka, Mikulůvka 226, 756 24 Bystřička, tel.: 571 453 160 

 

Provoz řídí a za sportoviště odpovídá správce sportovišť. Mimo dobu určenou pro školu je možné 

využití sportovišť občany. 

 

Provozní řád upravuje pravidla užívání sportovišť: 

 

Víceúčelové hřiště: Je možné používat pro hry: tenis, volejbal, nohejbal, vybíjenou, 

badminton a tréning basketbalu 

 

Provozní doba:  

 

listopad–březen pouze při vhodném počasí po dohodě se správcem 

říjen a duben – 10.00 hod. - 16.00 hod.  

září a květen – 10.00 hod. - 19.00 hod. 

červen–srpen – 8.00 hod. - 21.00 hod. 

 

 

Sportovní hala: Slouží jako tělocvična pro místní ZŠ a MŠ, je možné používat pro: relaxační 

cvičení, aerobic, stolní tenis, volejbal.  

 

Provozní doba: 

 

Škola využívá tělocvičnu v pátek od 10.00 hod. do 16.00 hod. mimo období prázdnin. Pro veřejnost 

je možné využití mimo tuto dobu celoročně od 16.00 hod. do 20.00 hod. 

 

Podmínky: 

   

1. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu 

pořádek. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných 

2. Škola může používat sportoviště pouze v přítomnosti pedagogického dozoru, dozor 



odpovídá za chování cvičenců a za případné poškození sportovišť a jejich vybavení. Dozor 

převezme klíče od správce sportovišť a zase je správci předá. 

3. Vstup na sportoviště je jen v provozní dobu, individuální sportování je možné jen mimo 

rezervovanou dobu po dohodě se správcem. 

4. Rezervace víceúčelového hřiště se objednává u správce hřiště. Rezervace sportovní haly se 

provádí v kanceláři obecního úřadu v Mikulůvce v úřední hodiny. Zájemce (nad 18 let) si 

objedná areál na určitou dobu. Poplatek se platí předem, správce vydá potvrzení o zaplacení 

a areál zájemci předá. Úklid areálu zajistí uživatel v době nájmu. 

5. Při zjištění závad uživatel nezahájí sportovní činnost a závady nahlásí správci. Pokud nejsou 

závady nahlášeny, odpovídá za ně uživatel, který areál se závadami předává. 

6. Vstup na sportoviště je povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s hladkou podrážkou 

bez kolíků a hřebů (ne kopačky a tretry), do sportovní haly je navíc zakázán vstup v obuvi, 

která zanechává barevné stopy. 

7. Sportoviště je možné využívat jen ke sportům, pro které jsou určeny. Pevně zabudovaná 

zařízení nelze nahrazovat jinými. Je povoleno donášet jen sportovní potřeby, občerstvovat se 

je povoleno jen mimo hřiště. Nesmí se donášet skleněné nádoby. 

8. Je zakázán vstup se zvířaty, na sportovištích se nesmí kouřit, požívat alkohol a jiné omamné 

látky. 

9. Majitel sportovišť a správce neodpovídají za poškození nebo ztrátu odložených věcí 

návštěvníků. 

10. Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel areálu ani správce nenesou odpovědnost 

za případné zranění, ke kterému dojde při užívání sportovišť.  

11. Po skončení sportovních aktivit předá uživatel areál správci a vrátí vypůjčené věci. 

Současně nahlásí závady, které vznikly při užívání. Areál musí být při předávání uklizen, 

úklid zajistí uživatel.  

12. Uživatel odpovídá za zaviněné závady, které vznikly během jeho užívání sportoviště. Pokud 

při užívání sportoviště dojde k závadě na zařízení, je uživatel povinen přerušit sportování, 

aby nevznikla větší, příp. další závada a ohlásit stav správci. 

13. Správce je oprávněn přerušit pronájem sportoviště, pokud by dalším provozem (užíváním) 

mohla vzniknou škoda. 

 

 

 


