
Víceúčelové hřiště – obecné informace 

KDO MŮŽE VYTVOŘIT REZERVACI? 

Občan žijící ve Vraclavi nebo na Sedleci, který dovršil věku 16 let. 

 

PRO JAKÉ SPORTY JE VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ URČENO? 

Hřiště slouží k těmto sportům: volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, minikopaná, házená 
 

V JAKÉM TERMÍNU LZE REZERVACI PROVÉST? 

Víceúčelové hřiště lze rezervovat na následující den a dále až jeden měsíc (30 dní) dopředu. V případě 

rezervace na víkendový nebo sváteční termín lze rezervaci provést max. předcházející pracovní den (např. 

pátek) do 16 hodin. 

 

JE VYUŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZPOPLATNĚNO? 

Ne, rezervace (pronajmutí si) víceúčelového hřiště je zdarma. 

 

JE K REZERVACI NUTNÝ SOUHLAS OBECNÍHO ÚŘADU VRACLAV? 

Ano, vytvořená rezervace (žádost o rezervaci) je automaticky zaslána do kanceláře obecního úřadu, který 

ji následně potvrdí nebo odmítne. Žadatel je vždy vyrozuměn (na e-mailové adrese uvedené v žádosti  

o rezervaci). 

 

JAKÉ JSOU ZPŮSOBY REZERVACE? 

• Webové stránky obce Vraclav    https://www.obecvraclav.cz 

 

• V mobilní aplikaci „Úřad v mobilu“  

 

• V kanceláři obecního úřadu (telefonicky 465 482 127 nebo osobně) 

 

OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ŽADATELE PŘI ZÁPŮJČCE KLÍČE 

Žadatel, kterému byla rezervace schválena a zaslán kód pro vyzvednutí klíče, je za něj osobně zodpovědný. 

Není dovoleno tento klíč komukoli půjčovat nebo dále postupovat třetí osobě. Je nutné dodržet využití 

hřiště pouze ve vymezený (sjednaný) čas. Po jeho uplynutí hřiště uzamknout a klíč bez odkladu vrátit (viz 

bod 7). Před odchodem ze hřiště se ujistěte, zda si odnášíte všechny osobní věci. 

 

SOUHLAS S PROVOZNÍM ŘÁDEM A KAMEROVÝM DOHLEDEM 

Vytvořením rezervace žadatel souhlasí s podmínkami provozního řádu víceúčelového hřiště. Bere také na 

vědomí, že prostor je monitorován kamerovým systémem, který pořizuje audio a video záznam. Tento 

záznam není postoupen žádné třetí osobě (výjimkou je vyžádání Policie ČR), je uchováván na obecním 

úřadě Vraclav po dobu 14 dní a poté je smazán. 

 

PRÁVO ODMÍTNOUT ŽÁDOST O REZERVACI 

Obecní úřad si vyhrazuje právo při hrubém porušení či opakovaném porušování provozního řádu 

zamítnout žadateli žádost o příští rezervaci víceúčelového hřiště. 

 

SPRÁVCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ  
Jiří Holomek, tel. 799 511 209   

https://www.obecvraclav.cz/


Víceúčelové hřiště – návod pro vytvoření rezervace 

v mobilním telefonu - aplikace „Úřad v mobilu“ 
 

Zdarma si stáhněte aplikaci Úřad v mobilu pro svůj chytrý 

mobilní telefon. Stačí dle typu telefonu (systému) naskenovat 

zde uvedený QR kód a řídit se dalšími informacemi ve svém telefonu. 

Tato aplikace slouží také k přijímání hlášení obecního rozhlasu. 

 

Po instalaci si nastavte v této aplikaci Obec Vraclav. 

 

 

 

 

 

 

V hlavní nabídce aplikace Úřad v mobilu vyhledejte Rezervace objektů. 

Poklepáním na ikonu otevřete rezervační systém.  

 

 

 

 

 

Pro novou rezervaci vyberte 

Nová rezervace. Dále na 

zobrazeném kalendáři vyberte 

příslušný měsíc a den. 

Zadejte počáteční čas a délku trvání, 

na kterou rezervaci požadujete. 

Volitelně můžete označit, že Vaše 

rezervace je soukromou akcí. 

 

 

 

Zadejte Vaše osobní a kontaktní údaje. Na Vámi vyplněnou e-mailovou adresu budou zasílány 

všechny potřebné informace.  



 

Vaše rezervace se v systému zobrazí modře  

a současně bude zaslán požadavek na 

potvrzení pracovníkovi obecního úřadu.  

Pokud bude rezervace potvrzena, obdržíte upozornění se všemi potřebnými informacemi na Vámi zadaný 

e-mail a rezervace bude zobrazena zeleně. 

Obecní úřad si vyhrazuje právo zamítnout žádost v případě, že požadovaná akce se časově protíná s jinou 

plánovanou akcí, i když ještě není v systému uvedena. 

 

 

Máte-li potvrzenou rezervaci, obdržíte kód pro otevření příslušné 

schránky s klíčem (1 až 6), kterým si vchod do víceúčelového hřiště        

    odemknete.  

 

 

 

 

Po opuštění víceúčelového hřiště jej zamkněte a vhoďte klíč do návratového 

vhozu. (modrá šipka)  

      Nevracejte klíče do té samé očíslované schránky, ze které jste klíče vyzvedli      . 

 

 

 

Děkujeme, že se k zařízení i vybavení chováte ohleduplně  

a 

přejeme Vám výborné sportovní zážitky. 

 

 

Obecní úřad Vraclav 

  

     


