
Obec Hostín 
se sídlem: Obecní úřad Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556 
tel.: 315 696 480, e-mail: obecniurad@hostin.cz, http://www.hostin.cz 

 
 
Obec Hostín jako vlastník a provozovatel veřejně přístupného multifunkčního sportovního a rekreačního 
areálu, uvedeného do provozu dne 30.4.2013, vydává tento   
 

Provozní řád Volnočasového areálu Hostín 
(dále jen „areál“) 

 
I. 

1. Vlastník a provozovatel:  obec Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556  
        (dále jen „provozovatel“) 
2. Umístění areálu:  pozemky p.č. 1085, p.č. 1086 a p.č. 1109 v k.ú. Hostín u Mělníka, obec Hostín 

 
3. Areál slouží sportovně-rekreačním a vzdělávacím aktivitám občanů obce a ostatních návštěvníků (dále 

jen „uživatelé“). Jeho součástí je dětské hřiště, tenisový kurt, hřiště pro míčové sporty (basketbal, 
volejbal, a nohejbal), hřiště pro kopanou, objekt bludiště, herní plocha, pobytová louka, umělá vodní 
nádrž a systém pěších komunikací pro rekreační pohyb chodců, běžců a in-line bruslařů. 

 
 

II. 
Uživatelé jsou při využívání areálu, jeho zařízení a vybavení povinni se řídit tímto provozním řádem, dbát 
pokynů osob zajišťujících správu areálu a pokynů osob oprávněných jednat jménem provozovatele areálu, 
dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a čistotu a chovat se ohleduplně a tak, aby 
neohrožovali ostatní ani sami sebe. 
 
 

III. 
1. Provozní doba areálu : 

- v období duben-září:  08.00 – 22.00 hod. 
- v období říjen až březen:             08.00 – 18.00 hod., 

 
s výjimkou dětského h řišt ě, kde je provozní doba: 

- v období duben-září:  08.00 – 20.00 hod. 
- v období říjen až březen:             09.00 – 17.00 hod. 
-  

Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu v ind ividuálních p řípadech či z důvodu 
bezpečnosti uživatel ů stanovit odlišn ě.  
 

2. Mimo provozní dobu je areál uzavřen a platí zde zákaz vstupu. 
 

3. Uživatelé jsou povinni při vstupu do areálu a při odchodu z areálu, dbát na uzavření branky vstupu, aby 
bylo zabráněno vnikání zvířat a zvěře. 
 

4. Pobyt v areálu a užívání jeho jednotlivých zařízení a vybavení je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti 
ručí rodič, zákonný zástupce či jiná jimi pověřená odpovědná osoba starší 18 let. 
 

5. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu a užívání herních zařízení, vybavení a herních prvků 
povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, zákonného zástupce či jiné jimi pověřené 
odpovědné osoby starší 18 let. 
 

6. Používání zařízení a vybavení areálu nad rámec běžného užívání, k němuž je určeno, je zakázáno, 
přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek, zařízení a 
vybavení dané. Provozovatel areálu neručí za případné následky nesprávného nebo zakázaného 
užívání. 
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IV. 
Do areálu je zakázán vstup: 

• osobám podnapilým, pod vlivem omamných či jiných návykových látek nebo nemocným infekční 
či jinou přenosnou nemocí 

• osobám nerespektujícím pokyny tohoto provozního řádu či provozovatele areálu 
• osobám ohrožujícím zdraví, bezpečnost, pořádek nebo čistotu areálu 
• s otevřeným ohněm. 

 
V. 

1. V celém prostoru areálu je ZAKÁZÁNO :  
• konzumovat alkohol a užívat omamné či jiné návykové látky  
• přinášet do areálu střelné, bodné nebo sečné zbraně, výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv 
způsobem s nimi manipulovat 

• rozdělávat či jinak manipulovat s otevřeným ohněm, s výjimkou míst k tomu určených (k užití 
těchto míst k rozdělání ohně je třeba si vyžádat předchozí souhlas provozovatele) 

• stanovat, kempovat, pořádat propagační nebo reklamní akce či akce s veřejnou produkcí hudby 
(to neplatí, pokud ke konání akce vydal provozovatel předchozí souhlas)  

• vjíždět motorovými vozidly s výjimkou obsluhy areálu 
• jezdit kočárky, na kole, koloběžce, tříkolce či in-line bruslích a chodit stylem nordic-walking 

mimo zpevněné cesty 
• nechat volně pohybovat psy či jiná zvířata – psi musí být vedeni na vodítku a opatřeni 

náhubkem, osoba doprovázející psa je povinna neprodleně uklidit psí exkrementy 
• jezdit na koni, vstupovat či vpouštět hospodářská zvířata 
• ničit nebo poškozovat zařízení a vybavení areálu, cesty a zeleň v areálu  
• znečišťovat kameny či štěrkem cesty, zeleň a ostatní prostory areálu 
• kácet stromy, lámat větve, keře a ostatní porosty v prostoru areálu, odvoz padlého či 

pokáceného stromu lze provést pouze po předchozím souhlasu provozovatele areálu  
• lovit a plašit zvířata a zvěř, včetně ptactva. Případné lovení ryb pouze s předchozím souhlasem 

provozovatele 
• odhazovat nebo odkládat odpady či odpadky mimo místa k tomu určená, zakládat skládky 

odpadů 
• přemisťovat zařízení a vybavení areálu, ať již pevná nebo mobilní či jejich jednotlivé části, mimo 

stanovená místa, přemisťovat kameny či zeleň v areálu 
• hlučným chováním obtěžovat ostatní uživatele či jiné osoby 

 
2. V prostoru d ětského h řišt ě platí nad rámec zásad uvedených v odst. 1. následuj ící pravidla:  

• jednotlivé herní prvky dětského hřiště jsou určeny pro děti ve věku 3 – 15 let a hmotností do 
80kg; osobám jiného věku či hmotnosti je používání těchto herních prvků zakázáno 

• na jednotlivé herní prvky vstupovat pouze určenými vstupy 
• jednotlivé herní prvky používat výhradně k účelu a způsobem, k němuž jsou určeny 
• zákaz vstupu se psy či jinými zvířaty 
• zákaz jízdy na jízdním kole 
• zákaz vstupu do prostoru hřiště, pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je 

jeho povrch namrzlý nebo je-li na něm zjištěna závada  
• zákaz vstupu, popř. používání jednotlivých herních zařízení a herních prvků, pokud jsou herní 

zařízení nebo herní prvky a vybavení poškozené či ve stavu, který brání jejich užívání, nebo 
pokud se v prostoru hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů 

• dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herním zařízením nebo 
herním prvkem, tato zařízení a prvky překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si 
dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem hřiště, herního zařízení a jednotlivých herních 
prvků ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.  

• v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik 
popálenin již při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem 
překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. 
 

3. Umělá vodní nádrž  v prostoru areálu není prioritn ě určena ke koupání. Koupání je možné pouze 
na vlastní nebezpe čí, pro d ěti do 15 let platí zákaz koupání. Vodu ve vodní nádrži je zakázáno 
jakkoliv znečišťovat a házet do ní kameny či jakékoliv jiné předměty. Do vodní nádrže je zakázáno 
vpouštět zvířata a čistit v ní nebo prát prádlo. 
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4. Uživatelé areálu jsou povinni:  

• respektovat rozhodnutí provozovatele areálu o zákazu vstupu do areálu z důvodu údržby nebo 
hrozícího nebezpečí  

• věnovat zvýšenou pozornost své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních návštěvníků areálu a 
chovat se tak, aby předešli vzniku škody na svém zdraví, majetku, jakož i zdraví a majetku 
provozovatele a ostatních osob 

• zařízení a vybavení areálu a jeho jednotlivých prvků užívat tak, aby na něm nezpůsobili škodu a 
či jejímu vzniku předcházeli  

• udržovat v areálu pořádek a čistotu. 
  
 

VI. 
1. Provozovatel areálu neodpovídá za případná zranění a bezpečnost uživatelů a za případné škody 

vzniklé v důsledku nedodržení povinností stanovených tímto provozním řádem nebo platných právních 
předpisů, popř. nedodržením pokynů provozovatele areálu a osob odpovídajících provozovateli za 
provoz areálu.  

2. Provozovatel areálu neručí za případnou ztrátu, zcizení či poškození předmětů ve vlastnictví uživatele. 
 

3. Za poškození zařízení a vybavení areálu, herních zařízení a herních prvků na dětském hřišti nebo za 
nedodržování tohoto provozního řádu dítětem nese odpovědnost v plném rozsahu a výši dohlížející 
dospělá osoba. 

4. V zimním období není prováděna údržba cest ani zpevněných ploch v areálu.  
 

5. Případné poškození nebo znečištění areálu či jeho zařízení nebo vybavení je nutno neprodleně 
oznámit provozovateli areálu - tel.: 315696480 nebo 724178160, e-mail: obecniurad@hostin.cz. 
 

6. Důležitá telefonní čísla:  
Záchranná služba: 155  
Policie ČR: 158  
Hasiči: 150  
Integrovaný záchranný systém: 112  
 

7. V PŘÍPADĚ NERESPEKTOVÁNÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU SI PROVOZOVATEL AREÁLU 
VYHRAZUJE PRÁVO VYKÁZAT PORUŠOVATELE Z PROSTORU AREÁLU, PŘIČEMŽ PODLE 
OKOLNOSTÍ MŮŽE BÝT CHOVÁNÍ PORUŠOVATELE PŘEDMĚTEM PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ, 
PŘÍPADNĚ PŘEDMĚTEM ŠETŘENÍ POLICIE ČR. 

 
 
V Hostíni, 30.4.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________    ______________________ 
Antonín Linek      Jan Špytko 
místostarosta obce     starosta obce 

 
 


