
 

Provozní řád víceúčelového hřiště 
 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním 
řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení. 

I. 

 
Účel víceúčelového hřiště 

1. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her (volejbal, tenis, florbal, 
basketbal) na umělém trávníku, běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké 
disciplíny, fotbalové hřiště pro kopanou.   

2. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém je technické zázemí a kancelář správce 
hřiště. Šatna, umývárna a WC jsou umístněny v objektu tělocvičny. 

3. Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením. 
4. Hřiště je určeno pro veřejnost a může být na základě dohody v určitých hodinách 

vyčleněno pro školská, sportovní a společenská zařízení a organizace.  

II. 
Správa hřiště 

1. Celý areál spravuje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29 
prostřednictvím svých zaměstnanců.  

2. Zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně 
zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku. Dále otevírá a 
zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče apod.) a provádí 
pravidelnou údržbu umělého trávníku a běžnou údržbu zeleně. 

3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. 
Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a 
nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.  

4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za 
škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.  

5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje do zařízení a pobývá v něm na vlastní 
nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené 
úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném 
poměru.  

6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.  
7. Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede knihu jejich evidence.  
8. Údržba a provoz hřiště se bude řídit Návodem, který předal dodavatel stavby.  

 

 

 

 



 

III. 
Provozní doba 

1.   Hřiště bude otevřeno dle klimatických podmínek v pracovních dnech (mimo školních 
prázdnin): září – říjen, březen – červen 

 

PO – PÁ  9.00 hod. - 15.00 hod. pro školní výuku 
15.00  hod. – 20.00 hod. pro veřejnost *) 

 *) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, 
sportovních a společenských zařízení a organizací, popř. skupiny občanů 

2. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.  

IV. 
Poplatky za užívání hřiště a vybavení 

1. Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.  
2. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 90 minut. V případě dalšího 

zájemce je třeba hřiště uvolnit.  

V. 
Závěr 

1. Provozní pokyny pro veřejnost (příloha č.1) budou umístěny u vstupu na hřiště.  
2. Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen vedením školy dne 12.09.2014  
3. Provozního řád nabývá platnosti dnem schválení.  

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Provozní pokyny pro návštěvníky víceúčelového hřiště 
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