Obec Želetice, Želetice 49, 671 34 Horní Dunajovice
IČ: 00637165, tel. +420 515 271 322
e-mail: obeczeletice@tiscali.cz, web: www.obeczeletice.cz

Provozní řád víceúčelového hřiště
Tento provozní řád vydává obec Želetice, okres Znojmo za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a
sportu a využívání volného času zejména mládeže v naší obci a jeho blízkém okolí.
Čl. 1

Využívání hřiště
1. Zřizovatel víceúčelového hřiště (dále jen hřiště) je obec Želetice, okres Znojmo
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin,
zejména míčových her (volejbal, nohejbal, malá kopaná, tenis, basketbal, florbal)
3. Uživatelem může být jednotlivec, nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu
4. Děti do věku 10 let nebo skupina dětí do věku 10 let mohou užívat hřiště pouze za doprovodu
odpovědného zástupce
5. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou
dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví a majetku.
Čl. 2

Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce :

Karel Karpíšek, mob : 602 974 979

další kontakty:

Rostislav Rucki mob: 723 012 359

Milan Choura
mob: 736 484 834
Roman Šlapák mob: 724 451 738
Irena Bulínová mob: 606 287 359
2. Denní provozní doba hřiště: dle ročního období 8:00 – 22:00 hodin /dle objednávek u správce/
3. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním
okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště
4. Poplatek za užívání hřiště se nevybírá – užívání hřiště je zdarma.
Čl. 3

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
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3.
4.
5.
6.
7.

vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné
obuvi (blátem, štěrkem, antukou) ...
manipulace s ostrými předměty, jízdy na kole nebo motorových vozidel
vstupu dětí do 10 let bez doprovodu odpovědného zástupce
přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
konzumace alkoholických a jiných nápojů (Coca-Cola, Pepsi-Cola) a jídla všeho druhu
vstupu podnapilým osobám
kouření v celém areálu
lézt po konstrukcích, sítích a oplocení
rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
vstupu se zvířaty
odhazování žvýkaček na umělý povrch
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
Uživatel musí obci Želetice uhradit způsobenou škodu na zařízení v plné výši
Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení
Obec Želetice neručí za případnou ztrátu předmětů uživatelů v areálu
Obec Želetice nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti nebo
v jeho areálu
Čl. 4

Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat
2. Nedodržování provozního řádu, nebo jiné porušování občanského soužití
v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště či na obecním úřadě v Želeticích
3. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Dohlíží
správce hřiště. Správce hřiště a členové zastupitelstva obce mají právo a povinnost
vyzvat uživatele k jeho dodržování, nebo je požádat o odchod z areálu. Všechny sporné
případy se řeší na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a to na písemný či ústní
návrh dotčených osob.
Správce hřiště:
Provoz hřiště:

Karel Karpíšek, mob: 602 974 979
duben - říjen (8:00 – 22:00 hodin)

V Želeticích dne 22. května 2018
Ing. Milan Choura, starosta
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