
PROVOZNÍ ŘÁD 
Schválen zastupitelstvem obce dne 31.5.2021 usnesením č. 27/4 

Multifunkční hřiště Mačkov (MhM) 
Mačkov 75, 388 01 Blatná, IČO:00667684, tel.: 724 848 204 

 

Správce hřiště-paní Věra Pangrácová 

tel.: 721 170 031 
 

Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na MhM se dostatečně 

seznámí s tímto provozním řádem  
  

Provoz a správa hřiště 
1. Za plynulý provoz MhM odpovídá pověřený správce. 

 
2. Areál je v provozní době volně přístupný 

    Provozní doba MhM je:  v Po-Pá                  od 08:00h - 20:00h 
             v Pá-Ne, svátky     od 08:00h - 22:00h 

3. Objednávky a výdej sport. vybavení  
                                                u správce na tel.:  721 170 031  

 
4. Obyvatelé obce Mačkov, včetně uživatelů Domova Petra a chalupářů  

    mají přednost před cizími uživateli.          
5. Objednaný zájemce má přednost před neobjednaným zájemcem.  

     

6. Hřiště je možno obsadit na smluvenou dobu včetně závěrečného         
    úklidu tak, aby bylo připraveno pro další zájemce. V případě, že   

    nejsou zájemci o další hru, lze pobyt prodloužit.  
7. V případě nepříznivých klimatických podmínek je správce oprávněn          

    omezit nebo zcela zrušit provoz MhM. 
8. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je            

povinen změnu ohlásit nejpozději 1 hodinu před stanoveným časem  
správci.  

9. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat    
na plochu MhM pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat    

hru za oplocením hřiště. 
 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 
    1.  Odpovědnost za dodržování provozního řádu mají všichni uživatelé.  

2. Správce má právo a povinnost vyzvat uživatel k jeho dodržování     

nebo požádat o odchod ze sportoviště. Nedodržuje-li uživatel tento 
provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 

3. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné 
porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je 

nutné sdělit správci sportovního areálu. 
 

Tísňové volání: 112 
 

 
 

 



PROVOZNÍ ŘÁD 
Schválen zastupitelstvem obce dne 31.5.2021 usnesením č. 27/5 

 Dětského hřiště Mačkov (DhM) 
Mačkov 75, 388 01 Blatná, IČO:00667684, tel.: 724 848 204 

 

Správce hřiště-paní Věra Pangrácová 

tel.: 721 170 031 
Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na MhM se dostatečně 

seznámí s tímto provozním řádem  

 
Provoz a správa hřiště 

1. Areál je v provozní době od 8:00h-do 20:00h volně přístupný 
2. Herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 14 let! Děti do 6ti    

    let věku, musí být v doprovodu osoby starší 18 let! 
3. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé   

    nebo jinak viditelně poškozené!  
4. Používání sportovní zařízení je jen na vlastní nebezpečí a    

    odpovědnost. Za případné úrazy a ztrátu odložených věcí      
    provozovatel neodpovídá.  

 
Na hřišti platí zákaz:  

-poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení 
-pobíhání domácích zvířat a to i na vodítku 

-kouření, konzumace alkoholu a omamných látek 

-vjezdu motorových vozidel 
 

Návštěvník je povinen: 
-respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště 

-chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní   
  návštěvníky 

-dodržovat čistotu  
-jednotlivá zařízení je možné používat pouze k účelu, ke kterému jsou   

 určena. 
                              Dodržování provozního řádu 

    1.  Odpovědnost za dodržování provozního řádu mají všichni uživatelé.  
2. Správce má právo a povinnost vyzvat uživatel k jeho dodržování     

nebo požádat o odchod ze sportoviště. Nedodržuje-li uživatel tento 
provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 

3. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné 

porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je 
nutné sdělit správci sportovního areálu. 

4. Dodržování bude kontrolováno provozovatelem, případně řešeno 
s policií. 

 
Důležitá telefonní čísla:      Tísňové volání/SOS: 112 

                                        Hasiči :                   150 
                                        Záchranná služba:   155 

                                        Policie:                   158 
 

 


