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Provozní řád sportovního hřiště s antukovým povrchem 
/areál zámku ve Střelských Hošticích/ 

 

Provozovatel:  Obec Střelské Hoštice, Střelské Hoštice 83, 387 15 Střelské Hoštice 

Správce :         Michal Kokrda, Střelské Hoštice  , 387 15 Střelské Hoštice, tel. 607 726 165 

Rezervace :     OÚ Střelské Hoštice,  Střelské Hoštice 83,  387 15 Střelské Hoštice                                                          

                         (v prac.době na obecním úřadě na tel. 383399748) 

                         (mimo prac.dobu na tel. 724182253,  723 866 418)                     

 

A. Vstup na sportoviště :  

1) Provozní doba pro veřejnost s možností pronájmu sportoviště za poplatek viz odst. B a E. 

2) Poplatek za pronájem sportoviště uhradí nájemce na obecním úřadě ve Střelských Hošticích 

    a současně si převezme klíče. Zároveň se dohodne čas a  způsob vrácení klíčů od sportoviště. 

3) V případě pravidelného zájmu o pronájem sportoviště obdrží nájemci klíče od sportoviště proti  

     podpisu a poplatek za pronájem hradí zpětně vždy za období 1 měsíce. 

 

B. Ceník pronájmu : 

1) Cena za pronájem sportoviště je stanovena ve výši 30,-Kč/1 hodinu. 

2) Na uhrazenou částku obdrží nájemci účetní doklad. 

3) Uhrazením příslušného poplatku souhlasí nájemce s ustanovením tohoto provozního řádu a zavazuje se 

    veškerá tato ustanovení v plné míře dodržovat. 

 

C. Práva a povinnosti nájemce : 

  1) Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu  na sportovišti a při svém jednání dbát bezpečnosti  

      vlastní i ostatních. 

  2) Veškerá činnost hráčů na sportovišti je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel  

      nezodpovídá nájemci ani třetím osobám za žádné hmotné či zdravotní škody, které by jim v souvislosti 

      s užíváním sportoviště vznikly. 

  3) Pohyb po sportovišti je možný výhradně ve vhodné sportovní obuvi s hladkou podrážkou. 

  4) Užívání hřiště je možné výhradně za účelem provozování sportovní činnosti. 

  5) V prostoru hřiště je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. 

  6) Do prostoru hřiště je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 

  7) Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na motocyklu, jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích či 

       skateboardu. 

  8) Opírání jakýchkoliv předmětů o oplocení hřiště je zakázáno. 

  9) Po ukončení hry více rozdupaná místa srovnat dřevěným hrablem a přemést síťovačkou  /nejprve        

      točit, pak teprve podélně/ 

10) Odhadnout, zda je nutné kropení a dle toho odhadu buď lehce kurt pokropit nebo vůbec ne. Vše  

       záleží na počasí , roční době a době okolo poledního tepla. Prakticky je nutné tento úkon provést jen v 

       v takové intenzitě, aby se opět hrálo na vlhkém povrchu. Při příliš suchém podkladu vzniká zbytečně 

       větší poškození antuky a naopak !! 

10) Nájemce je povinen řídit se pokyny správce sportoviště nebo zástupce provozovatele. 

 

D. Vyloučení z areálu : 

1) V případě porušení výše uvedených zásad je správce zařízení,nebo zástupce provozovatele oprávněn  

     vykázat  provinilce ze sportoviště bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku za pronájem hřiště.  

 

 

mailto:starosta@strelskehostice.cz


OBEC  STŘELSKÉ  HOŠTICE 
 

 

 

E. Provozní doba sportoviště : 

Provozní doba sportoviště je denně od 8:00 hod. do 21:00 hod. 

 

1) Sportoviště je provozováno jako sezónní sportoviště, obvykle v období duben – říjen. 

2) Zahájení a ukončení sezóny vyhlásí provozovatel na základě aktuálních klimatických podmínek 

3) Časová jednotka pronájmu začíná vždy v celou hodinu. 

4) Po předchozí dohodě se správcem sportoviště lze dohodnout individuální provozní dobu i mimo zde 

    uvedený rozsah 

5) Provozovatel si vyhrazuje právo či omezení provozní doby při konání vlastních sportovních akcí 

    nebo při nepříznivém počasí.   

 

 

 

 

Za provozovatele : 

 

                                                                                                                    Ing. Luboš Krupka 

                                                                                                          starosta obce Střelské Hoštice 

 

 

 

 

Důležitá telefonní  čísla : 

 

Záchranná služba Hasiči Policie ČR Tísňové volání OÚ Střelské Hoštice 

155 150 158 112 
v pracovní době 

383 399 748 

 


