MĚSTO VĚTŘNÍ
Na Žofíně 191
382 11 Větřní

Provozní řád sportovního hřiště v ulici Na Vyhlídce ve Větřní
ČI. I
Obecná ustanovení
1. Vlastníkem a provozovatelem sportovního hřiště (dále jen "hřiště") je město Větřní,
2. Správcem hřiště je Lidmila Štroblová, Na Vyhlídce 272, 382 11 Větřní
3. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin,
zejména pak k provozování míčových her.
4. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu.
5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po
celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku.
Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Hřiště je možno využívat celoročně.
2. Za plynulý provoz hřiště odpovídá město Větřní
3. V případě ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů (nepříznivých klimatických podmínek
nebo poškození hřiště nebo herních prvků) je správce či provozovatel oprávněn omezit nebo zcela
zrušit provoz hřiště.
4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním
okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
5. Vybavení pro provozování míčových her si zajistí sám uživatel.
6. Užívání hřiště je pro dětské volnočasové aktivity a uživatele s trvalým pobytem v obci zdarma.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V prostoru hřiště je zakázáno:
a) jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy, oplocení a mobiliáře
b) kouřit, požívat alkoholické nápoje či omamné látky, konzumovat jídla
c) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
d) vstupovat na plochu s nevhodnou obuví, která by narušovala povrch sportoviště (tretry, apod.),
jezdit na kole, kolečkových bruslích a skateboardu:
e) vstup se zvířaty
f) manipulace s ohněm a s ostrými předměty
g) přemisťovat pevné i mobilní zařízeni hřiště mimo stanovená místa
h) vstup osobám podnapilým či pod vlivem omamných látek.
2. Pro všechny uživatele platí, že před vstupem na hřiště se ve svém zájmu dostatečně seznámí s tímto
provozním řádem a budou bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení provozu.
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu hřiště pouze
hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat hru pouze za oplocením.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo
obtěžovat nejbližší okolí.
5. Uživatel ponese zodpovědnost za všechny škody způsobené při jeho činnosti na hřišti.
6. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní standarty, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě
použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí
pronajímatelů.

ČI. IV
Závěrečná ustanovení
1. V případě porušení tohoto provozního řádu hřiště může být uživatel vykázán z areálu a podle
okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření
Policie ČR.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu, nebo jiné porušování občanského soužití v
souvislosti s provozem hřiště je nutné neprodleně sdělit správci nebo provozovateli areálu.
3. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.
4. Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí.
Provozní doba:
květen – září ...................................08:00 – 20:00 hodin
říjen – duben ……………………...08:00 – 17:00 hodin
Provozní doba se rovněž odvíjí od povětrnostních podmínek.

Hřiště je zřízeno pro děti od 7 do 14 let.
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Tento provozní řád nabývá účinnosti dne: 01. 5. 2017
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