PROVOZNÍ A NÁVŤĚVNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Víceúčelové hřiště (dále jen hřiště) bylo vybudováno v roce 2012 z rozpočtových
prostředků města Ivanovice na Hané a za finančního přispění Jihomoravského
kraje.

Údaje o víceúčelovém hřišti
Typ hřiště: víceúčelové s umělou trávou
Adresa: areál ZŠ, Tyršova 218, 683 23 Ivanovice na Hané
Zřizovatel: Město Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, 683 23 Ivanovice na
Hané
Provozovatel: Město Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796/11, 683 23 Ivanovice
na Hané
Provozní doba:
a) letní provoz – od 1. 5. do 30. 9. v době od 08:00 do 21:00 hodin,
b) zimní provoz – od 1. 10. do 30. 4. v době od 08:00 do 17:00 hodin.

Využívání hřiště
Hřiště smí být používáno jen k těm sportům, ke kterým bylo vybudováno (tenis,
volejbal, nohejbal, streetball, malá kopaná a florbal).
Využití hřiště v době školního vyučování: dopolední i odpolední výuka žáků místní
základní školy.
Využití hřiště po skončení školního vyučování (od 16:00 hodin), o víkendech a
svátcích (dle běžné provozní doby): veřejnost.
Hřiště smí být používáno pouze v souladu s tímto provozním a návštěvním řádem
(dále jen řádem).
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. Dále je povinen dbát pokynů a upozornění správců hřiště (dále
jen správce) nebo provozovatele hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.
Případní zájemci si mohou hřiště rezervovat osobně u:
Andrea Kolářová, Tyršova 220, 683 23 Ivanovice na Hané
Josef Potáč, Komenského 852, 683 23 Ivanovice na Hané
nebo telefonicky na čísle: 737383626,

Provoz a správa hřiště
1. Vstup do areálu hřiště je povolen pouze následujícími přístupovými prostory:
a) žáci ZŠ v hodinách tělocviku - zadním vchodem budovy ZŠ,
b) veřejnost – po domluvě se správcem brankou od Sokolovny nebo bránou
na školní dvůr z ulice Komenského.
2. Žákům ZŠ v hodinách tělocviku je vstup povolen pouze v doprovodu
vyučujícího. Vyučující zodpovídá za chování svých žáků a za případné
poškození hřiště a jeho vybavení.
3. Účastníkům zájmového vzdělávání v rámci kroužků a jiných obdobných
sportovně zaměřených aktivit je vstup povolen pouze v doprovodu vedoucího

kroužku. Vedoucí zodpovídá za chování účastníků a za případné poškození
hřiště a jeho vybavení.
4. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze ve stanovenou
provozní dobu.
5. Pro zájemce o individuální sportování je vstup na hřiště volný, pouze
pokud není hřiště rezervováno.
6. Občan, či občané, kteří mají pronajaté hřiště, nesmí být v daný termín
jakkoliv omezováni jinými občany.
7. Doklad o zaplacení poplatku (kde je uveden termín a čas pronájmu), slouží
k prokázání oprávnění využívat hřiště.
8. K provozování všech druhů povolených sportů musí být používáno
sportovního nářadí, sportovních pomůcek, sportovního oděvu a obuvi, které
nezpůsobí škodu jak na samotném hřišti, tak ani ostatním účastníkům na
sportovišti.
9. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat hřiště.
10. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat
jinými. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb.
11. Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při volejbalu,
nohejbalu a tenisu. Při ostatních sportech musí být sloupky mimo vnitřní
prostor hřiště a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky.
12. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani
jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
13. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za
mantinely.
14. Dojde-li během provozu hřiště k poruše či škodě, která by měla za následek
další nebo větší rozsah poškození, je uživatel povinen provoz přerušit do doby
odstranění a tuto skutečnost neprodleně oznámit správci (nebo provozovateli).
15. Provozovatel (nebo pověřená osoba, např. správce) je oprávněn uzavřít na
určitou dobu hřiště a v odůvodněných případech i přerušit právě probíhající
provoz.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno:
a) kouřit,
b) jakkoli znečišťovat nebo poškozovat areál hřiště (školní dvůr),
c) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
d) odhazovat žvýkačky.
2. Na hřišti je zakázáno:
a) kouřit,
b) vstupovat a manipulovat s otevřeným ohněm,
c) vstupovat s nožem a jinými předměty s ostrými hranami,
d) vstupovat v nevhodné obuvi (zejména je zakázáno používat obuv na
vysokých podpatcích, kolečkové brusle, boty s hroty a boty s hrubou
podrážkou),
e) jezdit na kole, koloběžce, s kočárky, skateboardu, in-line bruslích,
f) umělý povrch hřiště jakýmkoliv způsobem poškozovat - řezat, pálit, apod.,
g) přímo na ploše konzumovat potraviny a nápoje (používat jakékoliv sladké
nápoje jako např. Coca Cola, Sprite, Kofola, Juice atd.),
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h) konzumovat alkoholické nápoje, přinášet a aplikovat toxické a jiné
návykové látky,
i) vstupovat na hřiště se zvířaty,
j) přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa,
k) vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu,
l) vstupovat na hřiště při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sníh, náledí,
mlha, námraza, zhoršená viditelnost),
m) úmyslně prudce odrážet míče o mantinel z bezprostřední blízkosti včetně
poškozování sítí.
V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hřiště pouze hrajícím osobám.
Nezbytnou první pomoc při používání hřiště v rámci školského vyučování nebo
v době konání zájmového kroužku poskytuje vyučující nebo vedoucí kroužku.
Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí
návštěvníků.
Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením
tohoto provozního řádu, a to i v případě použití poškozeného zařízení
víceúčelového hřiště.

Další ustanovení

Správce nebo jiný oprávněný pracovník městského úřadu je oprávněn odepřít
vstup do areálu osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek,
ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní
a společenské zásady.
Při nedodržení tohoto provozního rádu muže správce nebo jiný oprávněný
pracovník Městského úřadu Ivanovice na Hané uživatele z hřiště vykázat,
případně přivolat Policii ČR.

Pronájem hřiště
1. V době školního vyučování ve dnech pondělí až pátek (kromě svátků) je hřiště
rezervováno pro základní školu.
2. Hřiště si může pronajmout občan (nájemce) starší 18-ti let osobně nebo
telefonicky přímo u správce. Ten musí být osobně přítomen při převzetí
a předání hřiště a je zodpovědný za dodržování tohoto řádu všemi přítomnými.
3. Za sportující děti a mládež do 18 let odpovídá osoba, která si sportoviště
pronajala. Ta je také po celou dobu pronájmu přítomna na sportovišti.
4. Poplatek při rezervaci činí 100,-Kč/1hod., vyjma dětí a mládeže do 18 let.
5. Provozovatel (správce) vydá proti zaplacení poplatku platícímu zájemci vždy
doklad o zaplacení, kde je uveden termín a čas pronájmu, doklad slouží
k prokázání oprávnění využívat hřiště ve stanovený termín a čas.
6. Poplatek musí být zaplacen předem, jinak provozovatel je oprávněn zamezit
zájemci vstoupit na sportoviště.
7. Rezervaci potvrzuje správce (nebo osoba pověřena městským úřadem). Je
nutné respektovat případný hodinový rozpis a rozhodnutí správce.
8. Uživatel (nájemce) hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas
a provozovat dohodnutý druh sportu.
9. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený pronájem, je povinen
změnu ohlásit nejpozději jeden den před stanoveným časem. Pokud tak
neučiní je povinen uhradit nájem za objednanou dobu. V případě neuhrazení
částky za pronájem hřiště je provozovatel (správce) oprávněn příště nepřijímat
od tohoto objednatele další objednávky.

10. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce
oprávněn provoz hřiště přerušit.
11. Do doby pronájmu se započítává úklid sportovního nářadí a náčiní včetně
úklidu sportoviště nájemcem.
12. Sítě na tenis a nohejbal jsou uloženy a uzamčeny v Sokolovně. Klíče od této
místnosti jsou v držení základní školy, paní Kolářové a pana Potáče.
13. Na případné již existující poškození bude nájemce předem upozorněn
správcem (popřípadě pověřenou osobou).
14. Zjistí-li nájemce po příchodu na hřiště jakékoliv závady, na které nebyl
správcem upozorněn, nezačne hřiště užívat a tyto skutečnosti ihned oznámí
správci. V případě, že tak neučiní, nese plnou zodpovědnost za škody, které je
povinen uhradit.
15. V případě nejasností či sporu nepřevezme nastupující nájemce sportoviště.
Tím zůstává zodpovědnost na posledním zapsaném nájemci.
16. Opakované nebo úmyslné poškození hřiště anebo nedodržování tohoto
provozního řádu, může mít za následek odepření dalšího pronájmu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
HASIČI: 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
POLICIE: 158
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112

Tento řád nabývá platnost dnem vydání a platí do jeho následující aktualizace.

V Ivanovicích na Hané dne: 30. 5. 2012

Provozovatel:

