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VYUŽITÍ HŘIŠTĚ 

Provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Malešovice, IČO: 00488038 

Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových 
skupin. Hřiště bylo vybudováno v roce 2016 pro milovníky sportu z řad místních obyvatel, návštěvníků 
obce a občanů okolních obcí. Povrch hřiště tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem. 

   Hřiště slouží k provozování níže uvedených sportů:  sportovní činnosti:  

• malá kopaná -  rozměrově 40,00 x 20,00 m se žlutým lajnováním včetně branek,  

• basketbal -  rozměrově 26,00 x 14,00 m s modrým lajnováním včetně desek košů, 

• strettball - rozměrově jedna polovina basketbalového hřiště, tj. 13,00 x 14,00 m s modrým lajnováním 
včetně desky koše, 

• tenis  - rozměrově 23,77 x 8,23 m pro dvouhru a 23,77 x 10,97 m pro čtyřhru s bílým lajnováním a  
sloupky pro síť, 

• volejbal  - rozměrově 18,00 x 9,00 m s červeným lajnováním včetně sloupků pro síť, 

• nohejbal  - rozměrově 13,00 x 9,00 m pro jednotlivce a 18,00 x 9,00 m pro dvojice a trojice 
s oranžovým a červeným lajnováním včetně sloupků pro síť, 

 

Uživatel hřiště je povinen dodržovat pokynů správce hřiště. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a 
předpisů o ochraně majetku. 

 

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ 

Za provoz hřiště zodpovídá Obec Malešovice. V případě provozních závad volejte 602 800 563.  

 

Provozní doba: 

 
Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je nutno respektovat zákaz rušení nočního klidu, to 
znamená, že sportovat je možno od 8 do 22 hodin. 

Klíče jsou v případě, že není žádná rezervace k dispozici u pana Miroslava Kotka, Malešovice 204 
(tel.: 733 187 183) 

• Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi  
• Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad budou vhazovat 

do odpadkového koše. 
• Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. 

• V případě zájmu o rezervaci, nás kontaktujte na adrese obec@malesovice.cz nebo osobně v 
úředních hodinách na obecním úřadě. 

• Přehled volných termínů včetně ceníku najdete na www stránkách obce v záložce rezervace. 

• Rezervaci hřiště doporučujeme s dostatečným předstihem.  
• V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může 
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být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen. 
• Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou 

být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni. 

 

Poplatky za rezervaci se dle platného ceníku hradí v úředních hodinách na OÚ Malešovice. 
 

 

 

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO 

• znečišťovat a poškozovat plochu hřiště 
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená (koš u vstupu na hřiště) 

• vstupovat v nevhodné obuvi: kopačky, boty s podpatkem nebo ve 
znečištěné obuvi 

• manipulovat s ostrými předměty 
• jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. 
• vstupovat mimo vyhrazenou dobu 
• rozdělávat oheň, konzumovat alkohol, kouřit a užívat omamné látky 
• vodit psi či jiná zvířata 
• odhazovat žvýkačky na umělý povrch 
• vstup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 
• provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při 

provozování sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených 
věcí. 

• Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit 
správci hřiště. 

 

 

 
 
 
 
 
 
V Malešovicích dne 20. 04. 2020 
 
                                                                          
                                                               
 
                                                                               Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce Malešovice 


