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Provozní řád víceúčelového hřiště u Základní školy Svor
Při provozování víceúčelového hřiště u Základní školy jsou návštěvníci povinni
dodržovat podmínky tohoto provozního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné
vyhlášky o ochraně veřejného pořádku a zeleně ( Obecně závazná vyhláška č.6/2011).
Čl. 1
Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Obecní úřad Svor.
2. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin.
Jedná se zejména o malou kopanou, házenou, odbíjenou, nohejbal, volejbal, basketbal.
3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem hřiště.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh
sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně
majetku.
5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto
provozního řádu.
Čl.2
Provoz a správa hřiště
1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí u správce hřiště oproti podpisu. Ten kdo si půjčí
klíče, je plně zodpovědný za provoz sportoviště a případné škody.
2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště je
Po – Pá od 8 :00 hodin – do 15 :00 hodin – základní škola.
od 15 :00 hodin – do 20 :00 hodin - pro veřejnost
So od 10 :00 hodin – do 20 :00 hodin – pro veřejnost
Ne od 9 :00 hodin - do 12 :00 hodin – pro veřejnost
V případě organizované sportovní akce je možné po dohodě se starostkou využít areál i po
uvedené provozní době maximálně do 22:00 hodin.
Vstup do areálu je povolen pouze přístupovou brankou od budovy základní
školy (za družinou), je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení
hřiště.
3. Parkování vozidel, kterými se uživatelé k areálu dopraví je povoleno pouze na
komunikaci před budovou základní školy.
4. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná od 1. dubna a bude ukončen 31.října.
5. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce
oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz.
6. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
7. V případě poškození vybavení hřiště a vybavení školní zahrady, které vznikne sportovní
činností nebo činností související s užíváním areálu, hradí vzniklou škodu uživatel, který ji
způsobil. V případě škody způsobené nezletilým dítětem do 18 let věku hradí případné škody
jeho zákonný zástupce.
8. V případě poškození majetku třetí osobě související se sportovní činností uživatele
víceúčelového hřiště, hradí způsobenou škodu uživatel. V případě škody způsobené
nezletilým dítětem do 18 let věku hradí případné škody jeho zákonný zástupce. Poškozená
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třetí osoba oznámí správci hřiště vzniklou škodu neprodleně po jejím zjištění. Provozovatel se
spolupodílí na zjištění viníka.
9. Uživatelé si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby.
Čl.3
Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku
1. V celém areálu hřiště a celé zahrady základní školy je zakázáno jakékoli
znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy a ostatní plochy zahrady.
2. Na víceúčelovém hřišti a v celém areálu zahrady u základní školy je zakázáno:
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi-kopačky, boty s hroty, s podpadkem
- manipulovat s ostrými předměty
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
- používat tretry
- pobývání dětí do 15 let bez doprovodu rodičů
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
- používat sladké nápoje (CocaCola, sprite, džusy atd.)
- vstupování podnapilým osobám
- kouřit
- rozdělávat a manipulovat s ohněm v celém areálu
- odhazovat žvýkačky na povrch hřiště
- volné pobíhání domácích zvířat
- úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti
- pouštět reprodukovanou hudbu z jakéhokoli ozvučovacího zařízení
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo
jinak obtěžovat nejbližší okolí.
5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu z důvodu
závad na zařízení. Neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.
Čl.4
Další ustanovení
1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník
uživatele z hřiště vykázat. Při neakceptování vykázání ze hřiště správcem, oprávnění
pracovníci informují policii.
2. Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst.
2 zákona č.20/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, a lze za takovéto
porušení uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč.
2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště
jsou zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Svor a
webových stránkách
www.obecsvor.cz. Provozní řád bude vyvěšen i v areálu zahrady základní školy.
3. Provozní řád víceúčelového hřiště u Základní školy byl schválen zastupitelstvem obce dne
1.6.2011. usnesení č.4.12/2011.

Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor
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