Provozní řád víceúčelového hřiště
ve Zbůchu
Čl. I
Využívání hřiště
1. Víceúčelové hřiště naleznete u Základní školy ve Zbůchu, provozovatelem je Obec Zbůch,
Náměstí 205, 33022 Zbůch, tel. 377 936 344
2. Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit obyvatel obce Zbůch všech věkových
skupin. Je určeno zejména pro malou kopanou, házenou, nohejbal, basketbal, a další míčové
hry.
Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Za provoz hřiště odpovídá pověřený správce hřiště pan: Antonín Böhm (607 280 372)
2. Plocha hřiště není volně přístupná veřejnosti, oplocení je opatřeno uzamykatelnou
brankou. Denní provozní doba víceúčelového hřiště Zbůch je: PO-PÁ 16:00 – 20:00 hodin
SO-NE 09:00 - 20:00 hodin. V jiný čas je možné využívat hřiště pouze po dohodě
se správcem. V případě nepříznivých klimatických podmínek – déšť, silný vítr, sněžení
a silný mráz bude hřiště u z a v ř e n o.
3. Klíče od vstupní branky hřiště jsou k zapůjčení u správce hřiště, kde je uživatel povinen je
po skončení užívání vrátit.
4. Správce hřiště zapůjčí klíče od hřiště pouze osobám starším 15-ti let.
5. Uživatel se dostaví pro klíče ke správci ve vlastním zájmu včas před začátkem užívání tak,
aby správce mohl uživateli hřiště předat k užívání. V případě, že budou termíny užívání
na sebe navazovat s dalšími uživateli, dojde k předání a převzetí hřiště a klíčů v prostorách
hřiště.
6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
7. Po konci užívání je uživatel povinen hřiště UKLIDIT a ZAMKNOUT.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. Uvnitř oplocení hřiště a v jeho okolí je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování
plochy.

2. V této souvislosti zde platí:
- zákaz kouření
- zákaz vnášení jídla a sladkých nápojů
- zákaz vnášení jakéhokoliv jiného zařízení mimo určené branky na házenou a stojany na sítě.
Výjimku může povolit jen ředitel ZŠ (tel. 377 931 126)
- zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- zákaz manipulace s ostrými předměty
- zákaz lezení na konstrukce a zařízení nacházejících se na hřišti. (např. branky, překážky,
basketbalové koše, sítě atd.) a manipulovat s nimi
- zákaz vstupu podnapilým osobám
- zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech či jiných
prostředcích na umělém povrchu sportoviště (stojan pro kola je umístěn u budovy ZŠ)
- zákaz vodění psů a jiných zvířat do prostor hřiště i areálu ZŠ
- zákaz vstupu dětem mladším 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let.
3. Každý uživatel hřiště je povinen se chovat tak, aby jeho jednáním nevznikla škoda na cizím
majetku a zdraví dalších osob. Nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti,
na zařízeních sportovního hřiště.
2. Obec Zbůch nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese
odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti. Pobyt v areálu je na vlastní
nebezpečí uživatele. Za zdraví osob mladších 18-ti let a škodu jimi způsobenou zodpovídají
jejich zákonní zástupci.
Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1.Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat
a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, popřípadě
předmětem šetření Policie ČR.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití
v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště.
Čl. V
Ostatní informace
1. Každý uživatel je povinen se před vstupem na hrací plochu seznámit se zněním tohoto
provozního řádu, má se za to, že vstupem na hrací plochu je s tímto provozním řádem
seznámen se všemi důsledky. Provozní řád je k dispozici u správce hřiště, dále ve vývěsní
skříňce u hřiště a také na www.zbuch.cz .
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