OBEC LIBOUCHEC
Libouchec 211
40335 Libouchec
PID: DXZH3OP0KSUU
Č.j. LIB/956/2020

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ „B“
Schválen radou obce usnesením č.22/4RO/2020

ze dne 6. 4. 2020 s účinností od 7. 4. 2020.

Čl. I
Úvodní část
Tento provozní řád vydává obce Libouchec ze účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu
a využívání volného času široké veřejnosti v areálu hřiště „B“ umístěném na p. p. č. 1753/11 v k.ú.
Libouchec – trvalá cvičební plocha.
Čl. II
Využívání hřiště
1. Obec Libouchec je vlastníkem a zároveň provozovatelem hřiště.
2. Hřiště je určeno k bezplatnému provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin, zejména k míčovým hrám a atletice.
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina (dále jen uživatel), na základě dohody
může být hřiště v určitých hodinách vyčleněno pro místní školské, sportovní a společenské
organizace (organizace se sídlem v obci Libouchec a jejich částí).
4. Uživatel hřiště po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je
povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště dle čl. IV.
Čl. III
Provoz a správa hřiště
1. Za provoz hřiště zodpovídá správce Sportovní haly Libouchec (dále jen správce).
2. Správce ve spolupráci s dalšími zaměstnanci provozovatele zajišťuje pravidelnou údržbu
cvičební plochy a přilehlých ploch.
3. Správce dohlíží na udržování pořádku, je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají
jeho pokynů a nedodržují provozní řád pro návštěvníky.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem
oznamovat.
5. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
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6. Provozní doba hřiště:
–
–

od 08:00 hodin do 22:00 hodin
provozní doba může být upravena vzhledem k momentálním klimatickým a povětrnostním
podmínkám
Čl. IV
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště a jeho okolí je přísně zakázáno jakékoliv znečišťování, nebo poškozování
zařízení, zeleně, oplocení a staveb.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:

–
–
–
–
–
–
–

odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
manipulace s ostrými předměty
přinášet skleněné předměty
přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
používání alkoholických, psychotropních a omamných látek
rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
vjíždění motorových vozidel na cvičební plochu hřiště
vstupu se psy a jinými zvířaty, vyjma svolení provozovatele

3. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
4. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci
přístupná u správce.
5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečností prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Obec Libouchec nenese odpovědnost za případné úrazy vniklé na hřišti.
Čl. V
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo jiný pověřený pracovník oprávněn
takového uživatele z hřiště vykázat.
2. Pokud se vykázaný uživatel zdráhá hřiště opustit, požádá správce nebo jiný pověřený pracovník
o součinnost Policii ČR.

Čl. VI
Důležitá telefonní čísla
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Správce areálu :
Tísňová linka :
Hasiči
:
Zdravotní služba :
Police ČR
:

722 068 223, 475 222 354
112
150
155
158
Jiří Bolík
starosta obce
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