Provozní řád

víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Moutnicích
Víceúčelové hřiště je majetkem obce Moutnice a je provozováno a udržováno v režii obce.
Dodržování provozního řádu kontroluje správce hřiště jmenovaný obecní radou. Správce je
v provozních hodinách dosažitelný přímo na sportovišti a také na telefonním čísle 776 366

033 (p. Milan Konečný).
Provozní doba
Hřiště je v provozu každý den za příznivého počasí. Provoz je rozdělen na půlhodiny hodiny.
Provozní dobu uvádí následující tabulka:

pondělí–neděle

leden- prosinec
8.00 – 22.00

Ve školním roce je ve všední dny sportoviště vyhrazeno v době od 8.00 do 15.00 hodin pro
tělesnou výchovu žáků moutnické ZŠ a MŠ a také družinu.
Od 15.00 do 17.00 hodin je sportoviště vyhrazeno dětem. V tyto hodiny je vstup na hřiště
zdarma. I vstup zdarma je skrze čip. Lze využít libovolný čip, či zakoupit na obecním úřadě
nový.
Zbylé hodiny ve všední den a celý víkend včetně svátků je provoz placený. Mimo provozní
dobu je hřiště uzavřeno.

Pokyny pro návštěvníky
V areálu hřiště je dovoleno provozovat tyto sporty: tenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malou kopanou, házenou, krátké sprinty a streetbal. K dispozici je také cvičná tenisová
stěna.
Vstup je dovolen jen po přezutí do čisté sportovní obuvi ( tenisky, botasky, cvičky ). Nelze
vstupovat na kolečkových bruslích. Rovněž jízdní kola je třeba zanechat venku před areálem
hřiště. Děti do 6 let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob. Děti ve věku 7 –
18 mají vstup povolen na zodpovědnost rodičů. Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
Na hřišti i v Orlovně je zakázáno kouření, šplhání na nosné konstrukce a na ochranné sítě.
Nepřípustné jsou rovněž úmyslné údery fotbalovým míčem do ochranných sítí a cvičné
tenisové stěny. Závažné narušení pořádku na sportovišti řeší správce ve spolupráci se
služebnou policie v Židlochovicích (tel. 547 238 103). Probíhají-li souběžně dva sportovní
zápasy, je třeba dbát zvýšené ohleduplnosti.
Zájemci o využívání hřiště si musí na obecním úřadě zakoupit čip, který jej po zarezervování
v příslušný čas pustí na hrací plochu. Nabití čipu kreditem (penězi) probíhá taktéž na obecním
úřadě. Rezervace se provádí skrze webové stránky www. hristemoutnice.cz. Heslo do tohoto
systému obdrží každý po zakoupení čipu na e-mail, který uveden na obecním úřadě. Bez
nabitého čipu není možno provést rezervaci. V době, kdy je otevřena orlovna je možné využit
WC, šatny a sprchy. 5 minut před koncem rezervované doby se ozve zvukový signál, který
upozorní návštěvníky na brzké opuštění hřiště.

Rezervaci je možné zrušit hodinu před začátkem. Sítě a balóny jsou k dispozici v uzavřené
skříni přímo v areálu víceúčelového hřiště.
V rezervačním systému je možno rovněž požádat o zapnutí umělého osvětlení.
Každý návštěvník víceúčelového hřiště je povinen udržovat na hřišti čistotu a pořádek.
Jakoukoli ztrátu či poškození, je každý povinen ohlásit a uhradit neprodleně správci či
majiteli hřiště. Víceúčelové hřiště je monitorováno kamerovým systémem.

Vstupné a půjčovné
Základní sazby vstupného uvádí příslušná tabulka. Účtuje se každá započatá půlhodina.
Vstup pro děti a mládež je zdarma denně od 15.00 do 17.00. Mládeži od 15ti do 18ti let je
účtován poplatek zlevněný dle přiložené tabulky.
Umělé osvětlení a půjčovné platí všichni bez rozdílu (včetně mládeže).
Vstupné (Kč/hod.)

Celé hřiště (tenis, malá
kopaná a házená)
Polovina hřiště (volejbal,
nohejbal, basketbal)

Plné
200 Kč
100 Kč

Zlevněné
140,00 Kč

Příplatek

za umělé osvětlení
60,00 Kč/hod.

70,00 Kč

Tento provozní řád byl schválen radou obce Moutnice a je platný od 1. 1. 2023. Předchozí
provozní řád z 1. 6. 2021 se ruší.

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

Rostislav Dohnálek
místostarosta

