PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ A AREÁLOVÉHO VYBAVENÍ ZNĚTÍNEK
Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Znětínek usnesením č. 40/2022 ze dne 8.6.2022.

Název:

,, Víceúčelové hřiště a areálové vybavení Znětínek“

Vlastník, provozovatel:

Obec Znětínek, Znětínek 2, 594 44 Radostín nad Oslavou

Čl. I
Využívání hřiště
1.Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh
sportu. Po celou dobu užívání hřiště dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy k ochraně
majetku.
2. Uživatel je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. II
Provozní doba
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek
Pátek, Sobota, Neděle

9:00 - 21:00
8:00 - 22:00

Čl. III
Pravidla pro užívání víceúčelového hřiště
1. Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním
činnostem, pro které bylo vybudováno: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, streetball a
ostatní míčové hry. Vstup je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi s takovou podrážkou,
která nebude mít ostré hroty a bude bezpečná pro provozování sportovních disciplín.
Osvětlení areálu bude využíváno jen v rámci provozní doby.
2) Do prostoru víceúčelového hřiště se zakazuje:
* vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky,
ve znečištěné obuvi – blátem, štěrkem, antukou aj.
* vstupovat s olejem a rozpouštědly
* odhazování žvýkaček a odpadků na umělý povrch,
* vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
* vstupovat podnapilým osobám,
* manipulovat s ostrými předměty,
* jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích,

* přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa,
* pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů,
* konzumování alkoholické nápojů a jídla všeho druhu,
* používání sladkých nápojů (Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, Džusy atd.)
* rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu,
* zákaz kouření v celém areálu hřiště,
* úmyslné odrážení míče o sítě z bezprostřední blízkost,
* opírat se o ochranné sítě.
3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnost je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám.
4) Uživatel nesmí svým chování ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat či
obtěžovat nejbližší okolí.
5) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6) 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.
7) V případě zjištění jakékoliv závady na víceúčelovém hřišti je uživatel nucen nahlásit tuto
skutečnost správcům hřiště ihned po skončení rezervace.

Čl. IV – Další ustanovení
1) Při nedodržení tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník
uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci
informovat policii.
2) Tento provozní řád a jeho případné změny budou vyvěšeny u víceúčelového hřiště a na
webových stránkách obce Znětínek www.znetinek.cz

Čl. V – Důležitá telefonní čísla
Policie
Zdravotní záchranná služba
Hasiči
Tísňová linka
Starosta obce
Správce hřiště, rezervace, půjčení klíčů
Správce hřiště, půjčení klíčů

158
155
150
112
721 315 504
723 538 824
603 107 664

UDRŽUJTE POŘÁDEK A ČISTOTU DĚLÁTE TO PRO SEBE !!!
Místostarosta obce:
Ing. Zdeněk Růžička

Starostka obce:
Ing. Jiří Vaněk

