Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce

Provozní řád multifunkčního hřiště
Místo:
Provozovatel:
Správce objektu:

Mokré Lazce, Petra Bezruče 40
Obec Mokré Lazce
Petr Kršík, zaměstnanec obce

I. Úvodní ustanovení
Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen hřiště) upravuje režim využívání pro
sportovní, popř. jiné aktivity.
Jiné aktivity jsou možné se souhlasem provozovatele hřiště. Hřiště slouží ke sportovním a
volnočasovým aktivitám občanů Mokrých Lazců, žákům základní a mateřské školy a dále i ostatním
zájemcům. Provoz na hřišti organizuje správce. Uživatel je povinen provozovat dohodnutý druh
sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.

II. Vstup do objektu hřiště
1. Do objektu hřiště se vstupuje brankou umístěnou na boční (severní) straně.
2. Hřiště zůstává trvale otevřeno a přístupno zájemcům, pouze v případě potřeby bude hřiště
uzamčeno. Klíčky od branky disponuje správce, který odpovídá za uzamčení hřiště v případě
potřeby.

III. Provozní režim hřiště a poplatek za jeho užívání
1. Běžné užívání hřiště je bezplatné.
2. Poplatek ve výši 120,- Kč za hodinu hradí zájemce, který si chce hřiště dopředu jednorázově nebo
pravidelně pronajmout, dále zájemce, který bude chtít využít ke svému sportu stojany se sítí.
3. Poplatek je hrazen u provozovatele hřiště, popř. jeho správce, kde je možno rovněž hřiště dopředu
objednat.
4. Pokud bude hřiště obsazeno bez objednávky, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dřív. Není-li na
další hrací čas hřiště objednáno, mohou hráči pokračovat ve hře. Při obsazovaní hřiště má vždy
přednost základní a mateřská škola v rámci výuky, dále potom ostatní občané obce a ostatní
zájemci.
5. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po sjednané době, může hřiště
obsadit další zájemce.
6. Přelétne-li při míčových hrách míč přes oplocení mimo prostor hřiště, lze jej dopravit zpět na hřiště
pouze průchodem branky. Je přísně zakázáno přelézat přes ochranné sítě hřiště a oplocení
tenisových kurtů pro tyto účely.
7. Pobyt na hřišti je vždy na vlastní nebezpečí.

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku
1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování je zakázáno.
2. V prostoru hřiště je přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,
odhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor, konzumovat jídlo, manipulovat s ostrými předměty,
přemisťovat zařízení hřiště mimo místa k tomu stanovená.
3. Do prostoru hřiště se zakazuje vstupovat v nevhodné obuvi (zejména kopačkách se špunty, v botách
s podpatky), vstupovat podnapilým osobám, vodit na hřiště jakákoliv zvířata, vstupovat na plochu
na jízdním kole, v in-line bruslích a na skateboardech.
4. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo
obtěžovat okolí hřiště.
5. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (lavičky, za oplocením hřiště apod.).
6. Každý je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou.

V. Správce hřiště
1. Správce hřiště je zejména povinen:
- pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář
- zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby
- zajišťovat drobnou údržbu hřiště
- upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy
2. Správce je oprávněn:
- kontrolovat totožnost hráčů v případech, kdy nejsou osobně známi
- řešit spory při obsazování a využívání hřiště
- v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby z hřiště nebo odmítnout poskytnout hřiště
nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.)
- v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz s tím, že
s uživateli dohodne náhradní využití.

VI. Ostatní ustanovení
- Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních
sportovního hřiště, popř. za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech.
- Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za
škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
- K ošetření případných drobných poranění je u správce k dispozici lékárnička.
Důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad Mokré Lazce
Správce hřiště
Policie ČR
Zdravotní záchranná služba
Hasiči
Evropské číslo tísňového volání

553 679 112
722 181 561
158
155
150
112

VII. Závěrečná ustanovení
Tento Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště nabývá platnosti dne 8. 6. 2013.

V Mokrých Lazcích dne 5.6. 2013

Zpracoval: Ing. Petr Kudela
místostarosta obce

Schválil: František Šteyer
starosta obce

