OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MORAVSKÉ KNÍNICE
Čl. 1
Předmět úpravy
Provozní řád stanoví pravidla provozu víceúčelového hřiště v obci Moravské Knínice, při
ulici U Hřiště (dále jen „hřiště“). Vlastníkem i provozovatelem hřiště je Obec Moravské
Knínice, Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34. Provozní řád stanovuje pravidla pro
provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je
závazný pro všechny uživatele hřiště.
Čl. 2
Provozní doba
Provozní doba je stanovena na PO – NE od 9:00 do setmění dle ročního období nejdéle však
do 20: 00 hodin.
Čl. 3
Vstup na hřiště
Na hřiště mají vstup povolen osoby, oddíly a sportovní skupiny v době dohodnuté
s provozovatelem, kterého zastupuje určený správce hřiště, který současně vydává klíče.
Čl. 4
Pravidla užívání areálu
Na hřiště mají povolen vstup děti, mládež a dospělí pouze za účelem využití hřiště ke
sportovním aktivitám
Vstup je povolen pouze za přítomnosti odpovědné osoby, která odpovídá za činnost na
hřišti. Děti mladší 15ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a
ochrany zdraví, předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné
předpisy
Všechny osoby jsou povinné se na hřišti chovat tak, aby nepoškodili zdraví své či
ostatních přítomných osob
Pro zajištění bezpečnosti svých svěřenců by měl vedoucí nosit mobilní telefon.
Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání hřiště a je povinen škody
nahradit v plné výši jejich vyčíslení. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou
škodu jejich zákonný zástupce
Uživatel je povinen opustit hřiště v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, chovat
se tak, aby nepoškodil hřiště i vybavení
Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen toto ihned oznámit
správci hřiště
Všichni sportovci přichází na hřiště v čisté sportovní obuvi
V případě znečištění povrchu hřiště je nutné znečištěné místo uklidit
Jízdní kola návštěvníci umísťují do stojanů k tomu určených

1

Hřiště lze využít ke sportovním aktivitám pouze na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
Správce ani provozovatel neručí za osobní majetek návštěvníků a uživatelů hřiště
Uživatele, kteří se nechovají v souladu s provozním řádem a společenskými normami
budou z prostor hřiště vykázáni
Porušování provozního řádu lze postihnout podle platných zákonů a předpisů s tím
souvisejících
Využívání areálu ke hře malé kopané je možné pouze v případě, že povrch travnatého
fotbalové hřiště není způsobilý ke hře (rozmáčený povrch, prováděné úpravy
povrchu aj.)
Čl. 5
Přísné zákazy
Zákaz vstupu v kopačkách, botách s podpatkem či tretrách s hřeby
Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
Zákaz manipulace s bodnými, sečnými, řeznými nástroji či předměty, které mohou
poškodit povrh hřiště
Zákaz nošení a konzumace jídla a alkoholických nápojů.
Zákaz přinášet nealkoholické nápoje ve skleněných obalech nebo plechovkách
Zákaz odhazování žvýkaček. Použité žvýkačky vyhazujte do koše zabalené do papíru.
Zákaz jezdit po hřišti na kole, kolečkových bruslích či jiným dopravním prostředkem
Zákaz vodit na hřiště domácí zvířata
Zákaz odhazovat odpadky mimo odpadkový koš
Zákaz vstupu na hřiště osobám podnapilým, ovlivněným omamnými látkami nebo
osobám, které pro duševní chorobu nejsou schopny ovládnout své jednání nebo
posoudit jeho následky
Zákaz přelézání plotů, branky a jejich poškozování
Tento provozní řád byl schválen a nabývá účinnosti dne 1.3.2013.

František Kšica
starosta obce

Kontaktní údaje:
Správce hřiště:

František Dvořák
Dolní branka 73
Moravské Knínice

Tel.č.

702 648 677
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