PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem je Obec Kostelní
Radouň.
2. Víceúčelové sportovní hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou
veřejnost všech věkových skupin zejména k míčovým hrám, jako je tenis, malá kopaná,
basketbal, volejbal, nohejbal a další. Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze
s písemným souhlasem provozovatele.
3. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění provozovatele hřiště a ustanovení tohoto
provozního řádu.
Provoz a správa víceúčelového hřiště
1. Provozní doba
Po - Ne 08:00 – 21:00 hod.
(časová úprava je možná vzhledem k ročnímu období)
2. Vstup na víceúčelové hřiště je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání
plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
3. V případě nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho
provozovatel oprávněn částečně omezit, případně zcela zrušit provoz.
4. Hrací doba na hřišti je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit a
vybavení vrátit.
5. Vstup na víceúčelové hřiště je možný pouze v provozní době. Zdržovat se na hřišti mimo
provozní dobu je zakázáno.
6. Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodu předem domluvených akcí.
7. Užívání víceúčelového hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.
8. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit na OÚ Kostelní Radouň.
9. Provozovatel zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy a vybavení.
10. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze uživatelů.
11. Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů, vzniklou při
sportovní i jiné činnosti.
12. Uživatelé hřiště si mohou vypůjčit sportovní nářadí a potřeby pro tenis či volejbal.
Povinnosti uživatelů hřiště
1. Vstup na víceúčelové hřiště je povolen jen v očištěné sportovní obuvi s hladkou
podrážkou.
2) Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
požívání alkoholických a jiných omamných látek,
jízda na kole, koloběžce, používání kolečkových bruslí, skateboardů apod.,
vodění psů a jiných zvířat
ničit zařízení víceúčelového hřiště, včetně oplocení
pohyb dětí do 7 let bez doprovodu osoby starší 18 let

-

vstup diváků na víceúčelové hřiště, vstup diváků je povolen pouze mimo tyto prostory,
vstupovat na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (kopačky, tretry, obuv s podpatky
apod.
používat žvýkačky,
vstupovat na hřiště se sladkými nápoji (Coca-Cola, Sprite, džusy apod.)
věšet se na ochranné sítě, branky a koše na baskatebal,
jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory víceúčelového hřiště,
manipulovat se skleněnými a ostrými předměty,
přemisťovat zařízení mimo stanovená místa

3. Uživatelé nesmějí svou činností ohrožovat ostatní sportující a také obtěžovat nejbližší okolí
hlukem, vulgárními výkřiky apod.
4. Každý úraz, nebo poškození vybavení způsobený pobytem na hřišti hlásit provozovateli
hřiště.
5. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny
provozovateli hřiště.
6. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností. Uživatel je rovněž
povinen si vnesené věci odnést.
7. Veškeré zařízení a plochu hřiště musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou
určeny. Počet hráčů na hřišti může být provozovatelem omezen s ohledem na bezpečnost a
slušné chování.
Závěr
1. Porušování Provozního řádu víceúčelového hřiště může být posuzováno podle zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Provozní řád víceúčelového hřiště schválilo Zastupitelstvo obce Kostelní Radouň dne
25. 10. 2021 usnesením č. 70/2021.
V Kostelní Radouni dne 25. 10. 2021
Pavel Vaňásek, starosta obce
Důležitá telefonní čísla
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