
PROVOZNÍ  ŘÁD 

víceúčelového sportovního hřiště v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, 

A. Hrdličky 1638, příspěvkové organizace 
 

1. Provozní doba hřiště pro veřejnost je stanovena na období od 1. května do 31. října dle klimatických podmínek 

takto: 

pondělí – pátek                                          15.00 hod – 18.00 hod 

sobota, neděle, svátky, prázdniny          14.00 hod – 18.00 hod 

 

2. Hřiště je určeno pro veřejnost (především děti a mládež) a slouží pouze pro tenis, volejbal, basketbal, házenou, 

nohejbal a malý fotbal. V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno. 

 

3. Návštěvník je povinen: 

- dodržet provozní řád a pokyny pověřených zaměstnanců   

- vstupovat na plochu hřiště pouze ve vhodné, čisté sportovní obuvi (před vstupem na hřiště očistit) 

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe 

 

4.  V celém areálu hřiště platí zákaz: 

- poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště 

- používání lisovaných kolíkových kopaček nebo obuvi s vyměnitelnými hroty 

- používání ostrých předmětů a jejich zapichování do povrchu hřiště 

- vstupu s otevřeným ohněm 

- vstupu se zvířaty 

- vnášení nápojů na plochu hřiště 

- vstupu se skleněnými lahvemi 

- odhazování odpadků mimo odpadkové koše 

- jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech 

- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek 

- kouření, konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek 

- vstupu se žvýkačkou 

- pobytu mimo provozní dobu 

 

5. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobil vlastníku nebo provozovateli hřiště. Škody na vybavení hřiště 

budou po vinících vymáhány právní cestou. 

 

6. Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů. 

 

7. Provozovatel nezodpovídá za škody, které vznikly návštěvníkovi při používání hřiště a na odložených věcech. 

 

8. Sportovní potřeby je možno vyzvednout u správce hřiště. 

 

9. Důležité telefonní kontakty:             Tísňové volání  - 112                          Záchranná služba - 155 

                                                                      Policie ČR          - 158                          Městská policie    -  156 

     Odpovědný zástupce provozovatele:  Mgr. Hana Kazimirská 

 

10.  Provozní řád nabyl účinnosti dne 1.4.2022. 

           Vlastník víceúčelového hřiště:                                                                Provozovatel víceúčelového hřiště: 

           Statutární město Ostrava                                                                          Základní škola, Ostrava-Poruba,    

           Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba            A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace      


