NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZA
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU V PUSTIMĚŘI č. p. 207
I. Základní ustanovení
1. Seznámení s tímto řádem je povinností všech uživatelů. Uživatelé se musí seznámit s tímto
provozním řádem před užíváním sportovních ploch.
2. Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem za základní školou v Pustiměři je majetkem obce
Pustiměř, která je také zároveň jeho provozovatelem.
vlastník a provozovatel: Obec Pustiměř, Pustiměřské Prusy 79, 683 21 Pustiměř
telefon: 517 357 281, e-mail: ou@pustimer.eu
3. Víceúčelové sportovní hřiště zahrnuje:
- sportovní hřiště na míčové hry
- běžeckou dráhu na 4 x 50 m s doskočištěm do písku
- přístřešek na nářadí (tenisová síť, sloupky, …)
- přístřešek na převlečení
4. Hřiště slouží především k provozování míčových her (minikopaná, nohejbal, volejbal, tenis,
badminton, basketbal, florbal apod.). Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s
výslovným souhlasem provozovatele.
II. Provoz víceúčelového hřiště
1. Hřiště je veřejně přístupné. Příchod je možný kolem budovy Sokolovny nebo bránou z ulice
k faře.
2. Hřiště je v provozu celoročně. Provozní doba je denně od 8 do 21 hod.
3. V zimním období se hřiště neudržuje.
4. V období školního roku (od 1. 9. do 30. 6.) je provoz na hřišti od pondělí do pátku od 8 do 15 h
vyhrazen pro potřeby výuky ZŠ a MŠ Pustiměř (neplatí v době školních prázdnin a státních
svátků).
III. Rezervace hřiště
1. Rezervace
hřiště
probíhá
pomocí
elektronického
systému
na
https://www.supersaas.cz/schedule/hriste_pustimer/hriste_za_skolou. Max. doba rezervace
jsou 2 h, výjimku tvoří pořádání turnajů.
2. Užívání hřiště je pro občany obce Pustiměř zdarma.
3. Z příslušenství jsou volně k dispozici fotbalové branky a basketbalové koše, k zapůjčení
tenisová síť.
4. Tenisová síť vč. sloupků je uschována v uzamčeném přístřešku na nářadí, klíč od přístřešku
si lze po zarezervování hřiště vypůjčit na OÚ Pustiměř v době:
- PO, ST 8-17 h, ÚT, ČT, PÁ 8-12 h
- mimo tuto dobu ve výjimečných případech u starosty obce na tel. čísle 724 845 751
nebo místostarosty obce na tel. čísle 725 111 488
- uživatel je klíč povinen vrátit v nejbližší možné době zpět na OÚ Pustiměř.
5. Pokud se uživatel nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště, po uplynutí 10 minut od
začátku rezervované doby je hřiště volně k dispozici veřejnosti či jinému zájemci.
6. Běžecká dráha a doskočiště smí být využívány pouze po předchozím souhlasu provozovatele.
7. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či
ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.
8. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.
9. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je zástupce provozovatele oprávněn vykázat
uživatele ze hřiště.
IV. Povinnosti uživatelů
1. Uživatelé jsou povinni:
- využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům

- dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
- chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
- dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
- zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to provozovateli
- dodržovat zákaz vstupu psů a jiných zvířat do areálu
2. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení
(sítě, sloupky, branky, oplocení apod.).
3. Dále platí přísný zákaz:
- odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené
- vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky ap.)
- vstup dětem mladším 10-ti let bez doprovodu osoby starší 18-ti let
- kouření v celém areálu hřiště
- konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog
- vstupu podnapilým osobám
- vstupu jakéhokoliv zvířete
- svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat
nejbližší okolí
- jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu provozovatele
4. Po skončení činnosti je uživatel povinen hřiště uklidit (odpadky apod.), uložit vypůjčené
příslušenství na určené místo a odevzdat v nejbližší možné době zpět klíče provozovateli.
V. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá sportovní činnost uživatele hřiště je na jeho vlastní nebezpečí.
2. Provozovatel neručí za ztrátu příp. poškození osobních věcí uživatelů hřiště.
3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti.
4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a
poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za
způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
5. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je provozovatel oprávněn jej ze sportoviště vykázat.

Případné zjištěné závady či poškození
některého herního prvku oznamte
prosím na tel. číslo nebo e-mail
provozovatele:
517 357 281, ou@pustimer.eu
Tento návštěvní a provozní řád nabývá účinnosti dnem 24. 4. 2020.

__________________________
Mgr. Vlastimil Smékal v. r.
starosta

