Provozní řád
víceúčelového hřiště v Obci Trnávka
I.
Vlastník a provozovatel
Obec Trnávka, Lipová 93, 535 01 Trnávka, IČ 481156931
II.
Správce hřiště, kontakty

Roman Žičař
Radek Valenta

Tel. 724 393 571
Tel. 606 660 232

III.
Účel hřiště
Hřiště a jeho jednotlivé části mohou sloužit pouze k účelům, ke kterým jsou vybudovány a za
podmínek, které jsou stanoveny platnými právními předpisy a ustanoveními tohoto
provozního řádu.

IV.
Popis hřiště
a) oplocená část
b) zpevněná plocha mimo oplocení
c) cvičební stroje
V.
Doba užívání, oprávněné osoby, cena
Část a) je přístupná denně od 9.00 hodin do 21.00 hodin osobám starším 15 let, mladším
pouze v doprovodu a na zodpovědnost osoby starší 15 let. Souhlas k užívání dává správce
hřiště na základě požadavku zájemce podaného aspoň 24 hodin předem, jinak po vzájemné
dohodě.
Užívání této části hřiště je pro občany Trnávky a vlastníky nemovitostí v Trnávce bezplatné,
pro ostatní zájemce se stanoví sazba 100,- Kč/hod.
Části b) a c) jsou volně a bezplatně přístupné v době od 9.00 do 21.00 hodin.

VI.
Podmínky pro užívání hřiště – společné
Uživatelé jsou povinni:
a) užívat hřiště tak, aby nedocházelo k poškození povrchu a dalších zařízení souvisejících
s provozem hřiště, terénních úprav a okolní veřejné zeleně
b) dbát své osobní bezpečnosti, dodržovat veškeré předpisy o ochraně a bezpečnosti
zdraví a majetku a protipožární předpisy
c) veškerá poškození a závady neprodleně hlásit správci hřiště
Zakazuje se:
a) kouření
b) pití alkoholických nápojů, požívání návykových látek, rozdělávání ohně, manipulace
s otevřeným ohněm
c) odhazování odpadků mimo nádoby k tomu určené
d) vjezd motorových vozidel
VII.
Podmínky pro užívání části a) – oplocená část
Tato část hřiště je určena k hraní fotbalu, basketbalu, tenisu, nohejbalu a volejbalu
Uživatelé jsou povinni:
a) předložit správci hřiště průkaz totožnosti (pokud není uživatel správci osobně znám)
b) převzít klíče od vstupní branky, po skončení užívání branku uzamknout a klíče
neprodleně předat správci hřiště
c) při převzetí hřiště a potřebného vybavení zkontrolovat jejich stav a zjištěné závady
neprodleně oznámit správci. Pokud tak neučiní, odpovídají za škody, které budou
zjištěny po skončení jejich užívání
d) ke vstupu na hřiště používat jen určenou branku
e) vstupovat na hřiště pouze ve vhodné sportovní obuvi (atletická obuv, sportovní obuv
s nebarvicí podrážkou)
f) využívat sportovní zařízení jen pro určený druh sportu
g) uhradit stanovený poplatek za užívání, pokud je uveden v podmínkách tohoto
provozního řádu
Zakazuje se:
a) konzumace jídel, žvýkací gumy a ochucených nápojů
b) vstup na hrací plochu v nevhodné obuvi (boty s hroty – tretry, kopačky, boty
s podpatkem, znečištěná obuv)
c) jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech
d) vstup dětí mladších 15 let bez doprovodu starší osoby
e) vstup nehrajících osob na hrací plochu
f) používání hokejek a podobného nářadí schopného poškodit hrací plochu

g) odhazování odpadků
h) přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo určená místa
VIII.
Podmínky pro užívání části b) a c) hřiště
Plocha mimo oplocení slouží k běhu, jízdě na kole, koloběžce, skateboardu apod.
Cvičební a posilovací stroje slouží všem zájemcům ke cvičení a zlepšení kondice.
Tuto plochu a cvičební prvky užívají zájemci na své nebezpečí a pro užívání platí obecné
podmínky dle čl. VI. tohoto provozního řádu.

IX.
Závěrečná ustanovení
Každý uživatel odpovídá za škody, které způsobil na hřišti nebo sportovním zařízení
nedodržením podmínek tohoto provozního řádu nebo platných právních předpisů.
Správce hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání hřiště nebo vykázat ze hřiště všechny
osoby, které nedodržují tento provozní řád, svým chováním ohrožují bezpečnost uživatelů
nebo jiných osob nebo poškozují zařízení hřiště. Na náhradu za případně zaplacený a
nevyužitý čas nevzniká nárok. Při opakovaném porušení provozního řádu nebo právních
předpisů je Obec Trnávka jako vlastník hřiště na návrh správce oprávněn vyloučit takovou
osobu z užívání hřiště na dobu neurčitou.

Tento provozní řád byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Trnávka dne
23.10.2017 usnesením č. 33.

Roman Ž i č a ř

Radek V a l e n t a

správce

starosta

