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VÍCEÚČELOVÉHO H ŘIŠTĚ BÍLÝ ÚJEZD 
 
Provozovatel h řišt ě: Obec Bílý Újezd, 518 01 Dobruška, tel.: 494 666 111 
              494 666 900 
                    e-mail: oubu@wo.cz 
PROVOZNÍ DOBA: 
Letní provoz (duben – říjen) 8:00 – 22:00 
Zimní provoz (listopad – březen) 9:00 – 22:00 
 
LETNÍ A ZIMNÍ VYUŽITÍ H ŘIŠTĚ SE ŘÍDÍ DLE ČASOVÉHO 
ROZVRHU, KTERÝ JE UVEDEN NA SAMOSTATNÉ P ŘÍLOZE 
 
 

1. Hřiště je určeno všem věkovým kategoriím, od předškoláků až po 
dospívající a dospělé, včetně seniorů. 

2. Hřiště je zpřístupněno veřejnosti zdarma. Všichni uživatelé hřiště jsou 
povinni se řídit pokyny správce hřiště, který je oprávněn při nedodržování 
pokynů nebo při nevhodném chování uživatele z areálu hřiště vykázat. 

3. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi. Jsou zakázány 
kopačky a atletické tretry s ocelovými kolíky. Při vstupu na hrací plochu 
musí být obuv čistá, zbavená nečistot (bláto, hlína případně jiné 
nečistoty). 

4. V případě náhlého znečistění hřiště v důsledku povětrnostních podmínek 
(spadané listí, ulámané větvičky, lipové kvítí a podobně) je vstup na plochu 
hřiště povolen, až po jejím vyčistění (úklid po dohodě zajistí správce nebo 
uživatel).  

5. Na ploše hřiště je zakázáno: 
-     kouřit, manipulovat s ohněm a pít alkoholické nápoje, užívat návykové    
      látky všeho druhu 
- ničit zařízení hřiště včetně zábradlí, oplocení a mantinelů 
- vjíždět na kole,  koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslí na 

sportovní  plochu 
- provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů 
- vodit psy, kočky a jiné zvířectvo na plochu hřiště a jeho okolí 
- nosit skleněné láhve 
- znečisťovat prostor hřiště a jeho okolí kousky malých papírků, 

nedopalky z cigaret a doutníků, odhazovat odpadky mimo odpadkové 
koše 

- smýkat těžké předměty (branky a podobně) 
- používat chemikálie 
- věšet se nebo jinak zatěžovat konstrukci pro košíkovou, konstrukci 

házenkářských a hokejových branek 
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6. Uživatel je povinen chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozil zdraví 

své ani  ostatních. 
7. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí. 
8. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, nebo zjistí během užívání nějaký 

nedostatek (ulomený úchyt, uvolnění konstrukce, atd….) je povinen   toto 
okamžitě ohlásit správci hřiště. 

9. Úmyslné způsobení škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady 
nebo opravu v celé výši uhradit 

10. V okolí hřiště jsou opěrné zdi, mající funkci stavebního prvku. Nejsou 
herním prvkem. Lezení po těchto objektech není povoleno. 

11. Správce hřiště neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené 
v prostoru hřiště. 

12. Provoz v zimních měsících – bruslení, lední hokej a sportovní hry na ledě, 
jsou závislé na povětrnostních podmínkách. Za nepříznivých podmínek 
jako je obleva, teplota nad 0oC,  nebo vrstva ledu slabší než 4 cm je vstup 
na hřiště zakázán. Zákaz vstupu na plochu hřiště v zimním období platí 
dále pro tyto případy: 
- sněžení (déšť se sněhem) 
- zachumelená plocha hřiště 
- údržba ledu (nastříkaná voda)  
- natažená umělohmotná fólie na ploše hřiště 

 
VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ BYLA PODPOŘENA V ROCE 2005 
KRÁLOVEHRADECKÝM KRAJEM  ČÁSTKOU 100.000,- KČ  
 
AKCE NA HŘIŠTI A OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI PODROBNĚJI NA 

http://www.bu.pc.cz 
 
Důležitá telefonní čísla 

                                POLICIE ČR        tel. 158 
                                HASIČI         tel. 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA       tel. 155 
 

Nejbližší zdravotnické zařízení: 
                                Orlická nemocnice Rychnov n. Kn., tel.494 502 111   
                                Opočenská nemocnice a.s.,               tel.494 667 101 

Poliklinika s.r.o. Rychnov n. Kn.,    tel.494 515 611  
 Praktický lékař – Solnice        tel.494 596 742 

 
Dne 10.1.2006   
Obec Bílý Újezd, 518 01 Dobruška, tel.: 494 666 111, 494 666 900 

 


