
PROVOZNÍ ŘÁD 
Multifunkční hřiště Mačkov 

Mačkov 75, 388 01 Blatná, IČO:00667684 
 
1/ Provozovatelem Multifunkčního hřiště Mačkov(dále jen MhM)je obec 

Mačkov. Areál je v provozní době volně přístupný, určený 
k aktivnímu odpočinku veřejnosti. Závěrečný úklid je podmínkou 
užívání.  

2/ Používání sportovních zařízení je jen na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost. Za případné úrazy a ztrátu odložených věcí 
provozovatel neodpovídá. 

3/ Jednotlivá zařízení je možné používat pouze k účelu, ke kterému      
jsou určena. Hřiště smí být používáno ke sportům, ke kterým bylo 
vybudováno-tenisu, volejbalu, nohejbalu, basketbalu, hokejbalu, 
malé kopané, popř. k florbalu a házené. Podmínkou je použití 
ochranných sportovních pomůcek a vybavení! 

4/ Vstup dětí do věku 6 let je možný pouze v doprovodu odpovědné 
osoby starší 15ti let. 

5/ Vstup na MhM pouze ve sportovní obuvi, vhodné ke sportovním 
činnostem na umělém povrchu. 

6/ Je zakázáno používat zařízení v rozporu s jejich určením, jakékoliv 
úpravy a neodborné zásahy jsou přísně zakázány. 

7/     Na MhM: Povolen vstup pouze v obuvi určené  
               na umělý povrch,  v sálové, v botaskách nebo teniskách. 

 
    :Zakáz jakékoliv znečišťování nebo poškozování    
                          vyznačené plochy.  
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
- vstupu na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi, která 

narušuje povrch svojí podrážkou (kopačky s kovovými kolíky, 
tretry, boty s podpatky nebo ve znečištěné obuvi blátem, 
štěrkem, pískem) 

- manipulace s ostrými předměty, 
- lezení a houpání na konstrukcích 
- jízdy na kole po um.povrchu, kolečkových bruslích a skateboardu 
- vjezdu všemi motorovými vozidly  
- přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa 
- konzumace alkoholických nápojů a drog 
- kouření v areálu a vstupu v podnapilém stavu   
- rozdělávání ohně a manipulace s ním 
- vstupu se zvířaty  
- odhazování žvýkaček a konzumace jídla všeho druhu 

9/     V případě zjištění jakékoliv závady je uživatel povinen 
závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo starostovi obce. 
 

DODRŽOVÁNÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU BUDE  
KONTROLOVÁNO OBCÍ MAČKOV, POVĚŘENÝM 

SPRÁVCEM, případně ŘEŠENO S POLICIÍ. 
Důležitá čísla:  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  155  POLICIE ČR  150  HASIČI 150 
 
 


