
Provozní řád sportovního a volnočasového areálu Klimešova („Na Příhoně“) 

Sportovní a volnočasový areál zahrnuje:  

a) sportovní hřiště na míčové hry  

b) šatny s klubovnou  

c) dětské hřiště  

d) lanové centrum  

e) piknikový park  

f) hasičské auto  

 

PROVOZNÍ DOBA je od 08.00 do 20.00 hod. Provozní doba sportovního hřiště může být po dohodě 

se správcem prodloužena do 22.00 hodin.  

Všichni jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek, neničit sportovní zařízení a vybavení.  

Pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu ZMČ se zakazuje. V celém areálu je 

zakázáno kouřit.  

 

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ A ŠATNY S KLUBOVNOU   

• Děti do 15 let mají na sportovní hřiště vstup zdarma s výjimkou předplacených hodin a komerčně 

pronajatých hodin. Toto ustanovení se nevztahuje na individuální sportovce, kdy dospělá osoba 

provází dítě či s ním sportuje.   

• Po dohodě se správcem si i děti mohou zapůjčit sportovní potřeby a využívat je, avšak pouze pod 

dohledem správce.   

• Sportovní hřiště je přístupné veřejnosti dle rozpisu. Ve zbylých termínech je možno si hřiště 

včetně šatny telefonicky zamluvit a pronajmout za provozní poplatek 130 Kč/hodinu.   

• Celoročně je možno si hřiště pronajmout na 1 hod. týdně za poplatek 1750 Kč či pronajmout si 

na hřišti reklamní plochu za 6000,-Kč + DPH, což zahrnuje možnost užívání hřiště 2 hod. týdně.   

• Pokud se sportovci nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště, po uplynutí 10 minut od 

začátku rezervované doby je hřiště volně k dispozici veřejnosti či jinému platícímu zájemci.  

• Rezervace: 

 v pracovních dnech v 8.00 – 14.00 hod.  na tel. 728 615 196, během prázdnin na tel. 725 914 712 

 v odpoledních hodinách a o víkendech na tel.  723 059 815 

 rezervaci je třeba provést minimálně 24 hodin dopředu 

• Každý uživatel sportovního hřiště musí mít u sebe doklad o zaplacení pronájmu, bez tohoto 

dokladu bude z hřiště vykázán.  Psům je vstup přísně zakázán.  

 

PIKNIKOVÝ PARK  

 je určen k oddechu a pikniku rodin či malých skupin   

 psům je dovolen pohyb pouze na vodítku a s náhubkem 

 

LANOVÉ CENTRUM   

 je určeno mládeži a rodinám s dětmi   

 psům je dovolen pohyb pouze na vodítku a s náhubkem 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  

 je určeno výhradně pro malé děti  

 používání zařízení dětmi staršími 12 let se přísně zakazuje   

 psům je vstup přísně zakázán   

 

Tento areál byl vybudován aktivitou ZMČ Ořešín a je majetkem statutárního města Brna. 


