
Provozní řád sportovního areálu 

I. 

Sportovní areál určený k pronajmutí je tvořen několika samostatnými prostory. 

1. Plocha travnatého hřiště 

2. Dřevěná bouda s posezením pod přístřeškem a zahradním grilem 

3. Kompletní II NP zděné budovy s kabinami, sprchami a WC 

4. Prostory WC v přízemí zděné budovy 

II. 

CENÍK 

Sportovní areál hřiště: 1 den víkend 

Plocha travního hřiště 100,- Kč 150,- Kč 

Dřevěná bouda s posezením pod přístřeškem 300,- Kč 500,- Kč 

II NP zděné budovy s kabinami, sprchami a WC 200,- Kč 300,- Kč 

Prostory WC v přízemí zděné budovy 100,- Kč 150,- Kč 

Multifunkční hřiště: občané HT cizí občané 

1 hodina zdarma 100,- Kč 

Tenisové a volejbalové kurty: občané HT cizí občané 

1 hodina (+ 30 minut navíc na úklid) zdarma 40,- Kč 

Půjčovné pivní sety (1 set = 1 stůl a 2 lavice) občané HT cizí občané 

(k dispozici 20 setů) 1 set 20,- Kč 1 set 50,- Kč 

  

 Ke každému prostoru musí být pronajmut jeden prostor s WC 

 Od placení nájmu jsou osvobozeny tyto akce: dětský den, fotbalové utkání „ženatí 

proti svobodným“ a volejbalový turnaj rodinných družstev. 

 Slevu z nájmu 50% mají všechny sportovní akce pořádané místními složkami, na 

kterých se nevybírá vstupné. 

 Každý nájemce uhradí náhradu za spotřebovanou el. energii a plyn. 

III. 

Sportovní areál si může pronajmout: 

1. Fyzická osoba starší osmnácti let 

2. Organizace a složky 

3. Přepronájem druhé osobě je zakázán. 

4. Pronájem sportovního areálu k pořádání komerčních akcí (kromě akcí pořádaných 

organizacemi a složkami působícími v obci) bude schvalován zastupitelstvem dle 

jednotlivých akcí. Zájemce o pronájem musí podat písemnou žádost minimálně 1 



měsíc před vlastním konáním akce. Zastupitelstvo rozhodne o pronájmu do 14 dnů od 

přijetí žádosti. 

Žádost o pronájem musí být vždy podána písemně správci sportovního areálu (prozatím OÚ) 

a musí obsahovat: 

 jméno nájemce, popř. složky 

 termín pronajmutí 

 požadované prostory k pronajmutí 

 účel pronajmutí 

 datum podání žádosti + podpis 

Při předání a převzetí pronajímaných prostor bude sepsán předávací protokol. 

Místní složky mají možnost rezervace termínu s právem přednostního pronájmu před 

jakýmikoliv dalšími akcemi (kromě obecních), pokud tento bude nahlášen správci areálu do 

konce měsíce března. 

Shodné prostory nelze na tentýž termín pronajmout více osobám či složkám. 

Termín „1 DEN“ je stanoven od 9.00 hodin prvního dne zapůjčení do 8.00 hodin 

následujícího dne. 

Termín „VÍKEND“ je stanoven od pátku 9.00 hodin do pondělí 8.00 hodin. 

Další dny, předcházející nebo navazující na víkend budou účtovány jako termín 1 DEN. 

V případě že jednotlivé pronájmy na sebe přímo nenavazují, je možné pronajaté prostory 

předat správci areálu po vzájemné dohodě (doba převzetí musí být uvedena v předávacím 

protokolu). 

Pokud nebudou pronajaté prostory předány ve stanovené době zaplatí nájemce pronajímateli 

sankci ve výši 500,– Kč. 

IV. 

Podmínky pronájmu 

1. Během pronájmu je zakázáno: 

a. pálení ohně mimo vyhrazená místa; 

b. vjezd jakýchkoliv vozidel na hřiště; 

c. vjezd vozidel na příjezdovou cestu a plochu u dřevěné boudy (zámková dlažba, zatravněná 

plocha) povolen je pouze vjezd pro osobní automobil za účelem naložení a vyložení zboží, 

přičemž nesmí být blokována příjezdová komunikace k dřevěné boudě; 

d. používání pronajatých prostor takovým způsobem, kdy může dojít k jejich poškození; 

e. používání pyrotechnických efektů; 

f. po 22 hodině používat zesilovač na reprodukovanou hudbu – platí při soukromých akcích 

fyzických osob; 

g. Pálení jiných předmětů v ohništi udírny, než – papíru, dřeva, dřevěného uhlí a briket z 

dřevěného uhlí. 



1. Nájemce zodpovídá za dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

2. Nájemce je povinen ukládat vzniklý odpad na místa k tomu určená. 

Porušení tohoto provozního řádu sportovního areálu může být důvodem k okamžitému 

ukončení nájmu. 

V. 

Při volném vstupu je zakázáno: 

1. Užívání přístřešku u dřevěné boudy v časovém rozmezí mezi 22.00 hod – 5.00 hod 

(neplatí při pronajmutí uvedených prostor). 

2. Jízda na kole po ploše hřiště. 

3. Opírání jízdních kol pod přístřeškem u dřevěné boudy. 

4. Parkování dopravních prostředků mimo vyhrazené plochy – lze parkovat na parkovišti 

okolo váhy a před tenisovými kurty. 

5. Jakékoliv rozdělávání ohně v prostoru sportovního areálu (neplatí při pronajmutí). 

6. Zdržovat se v prostorách sportovního areálu v době jejich pronájmu bez souhlasu 

nájemce. 

Schváleno OZ dne 15.11.2016 

 


