
PROVOZNÍ ŘÁD 
  

Statutární město Ostrava – Městský obvod Pustkovec  

Článek I. 
Areál sportoviště 

  

1) Areál sportoviště na parcelách č. 4402/1, 4402/2, 4402/3, v kú. Pustkovec, 
slouží pro sportovní vyžití dětí a mládeže, k činnosti zájmových spolků a k 
rekreačnímu vyžití občanů MO Pustkovec a okolí. 

2) Sportoviště lze využít jen pro sportovní aktivity, které neohrozí ostatní 
návštěvníky sportoviště. Je zakázáno především provozovat hod oštěpem, 
diskem a sportovní střelbu ze všech druhů zbraní. 

3) Majitelem a provozovatelem sportoviště je Městský obvod Pustkovec, 
která zodpovídá za kompletní správu sportoviště, jeho údržbu a provoz. 

4) Povinností každého uživatele sportoviště je řídit se provozním řádem, 
pokyny správce a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo 
znehodnocovat vybavení sportoviště nebo jej, jakkoliv znečišťovat. Při 
nedodržování těchto zásad vykáže správce takové osoby ze sportoviště. 
Opravu úmyslně poškozeného zařízení uhradí uživatel v plné výši. 

5) Na sportoviště vstupují osoby na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. MO 
Pustkovec nenese zodpovědnost za škody a úrazy návštěvníků sportoviště. 
Zároveň MO Pustkovec nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí. 

6) Děti do 6 let věku mohou navštěvovat areál pouze v doprovodu dospělé 
osoby starší 18 let. Za chování dětí v areálu, jejich bezpečnost, ochranu 
zdraví a života při všech činnostech zodpovídají zákonní zástupci, případně 
dospělá osoba zajišťující doprovod. V době, kdy je činnost dětí 
organizovaná školou, přebírají zodpovědnost pověření pedagogičtí 
pracovníci a v době, kdy zde probíhají aktivity spolků, přebírají 
zodpovědnost trenéři. 

7) Pohyb na travnatém fotbalovém hřišti je povolený pouze ve vhodné 
sportovní obuvi. 

8) V celém areálu sportoviště platí přísný zákaz: 
· vstupovat se psy či jinými zvířaty; 
· přinášet nápoje ve skleněných obalech; 
· rozdělávat oheň, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše; 
· kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek; 
· užívání herních prvků bez řádného ukotvení; 
· ničení zařízení, přelézání oplocení, zavěšování se na ploty a brankové sítě; 



· provádět veřejnou produkci hudby, která by narušovala klid na hřišti a v 
nejbližším okolí. 

9) Závady zjištěné na sportoviště a na sportovním nářadí je nutné ihned hlásit 
správci sportoviště. 

10) Uživatel sportoviště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak 
omezovat nebo obtěžovat okolí sportoviště. 

11) Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo 
jiných   návykových látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, 
bezpečnost a čistotu v areálu. 

12) Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a 
uklidit odpadky do koše. 

13) Dohled nad provozem sportoviště zajišťuje správce sportoviště. 
 

14) Mimo provozní dobu je na sportoviště vstup přísně zakázán! 
  

  
Článek II. 

Provozní doba 
 

1) Doba využití pro veřejnost se stanovuje následovně: 
Pondělí–pátek 7:00 – 21:00 
Sobota–neděle a státní svátky 8:00 – 21:00.  
V průběhu školního roku je od 8:00-15:00 (pondělí–pátek), sportoviště 
přednostně rezervováno žákům Základní školy Valčíka. Z důvodu 
nepříznivých klimatických, popř. bezpečnostních či technických důvodů 
může být rozhodnutím provozovatele provoz omezen či zrušen na dobu 
nezbytně nutnou. 

 
 
 
 

Článek III. 
Určení správce sportoviště 

 
1) Správce sportoviště vybírá a pověřuje výkonem funkce rada MO Pustkovec 

 
2) Správce sportoviště obdrží pro výkon své funkce od MO Pustkovec průkaz 

„Správce sportoviště“ k prokázání oprávněnosti provádět dohled a 
zajišťovat fungování sportoviště dle článku I. tohoto provozního řádu. 
  



 
 

Článek IV. 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Provozní řád sportoviště má platnost od 1.07.2020 na dobu neurčitou. 

 
2) Provozní řád sportoviště byl schválen Radou MO Pustkovec usnesením č. 

R368/32 ze dne 29.06.2020 
 

 


