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PROVOZNÍ ŘÁD
víceúčelového sportovního hřiště v sídlišti Rozkvět, Brumov-Bylnice
Čl. 1
Předmět úpravy
Provozní řád stanoví pravidla provozu víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem
v sídlišti Rozkvět (parc. č. 1108, 1109 k.ú. Brumov) - dále jen hřiště.
Vlastníkem i provozovatelem hřiště je Město Brumov-Bylnice.
Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany
tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny jeho uživatele.
Hřiště o velikosti 44 x 26 m je určeno pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti. Slouží
především k provozování míčových her (nohejbal, volejbal, minikopaná, tenis, badminton,
basketbal, softtenis, florbal, …). Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze se souhlasem
provozovatele.
Čl. 2
Provoz a správa víceúčelového hřiště
Hřiště je v provozu celoročně, provozní doba je určena PO – NE od 8:00 do 21:00 hodin.
Případné otevření mimo provozní dobu lze sjednat se správcem.
Za provoz zodpovídá vlastník a provozovatel hřiště – Město Brumov-Bylnice. Provozovatel jmenuje
správce hřiště.
Správce vydává klíče od hřiště proti podpisu. Dle dohody také připraví sloupky na volejbal, tenis,
příp. florbalové branky a jiné vybavení hřiště.
Rezervace na využití hřiště přijímá správce hřiště (kontakt je uvedený na vstupu u hřiště) nebo je
možné je provádět v pracovní době Městského úřadu Brumov-Bylnice telefonicky na čísle tel.
577 305 111. Pokud se objednavatel nedostaví v předem rezervovaném termínu na hřiště, je po
uplynutí 10 minut od začátku rezervované doby hřiště volně k dispozici veřejnosti či jinému
zájemci.
V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek má správce právo částečně,
případně zcela přerušit provoz, aniž by tuto skutečnost musel oznamovat objednavateli.
Správce hřiště vede provozní deník, do kterého zaznamenává informace o využití hřiště, eviduje
zjištěné závady a jím provedenou údržbu.
V případě vzniku závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení je
uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za
škody vzniklé nesprávným užíváním.
Při porušení provozního řádu uživatelem je správce (příp. zástupce provozovatele) oprávněn
vykázat uživatele ze hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu.
Využití hřiště je zpoplatněno – viz ceník (je nedílnou součástí tohoto provozního řádu).

Čl. 3
Pravidla užívání areálu
Na hřiště mají povolen vstup děti, mládež a dospělí pouze za účelem využití hřiště ke sportovním
aktivitám. Děti mladší 10ti let mají vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Na hřiště je zakázán vstup psů a jiných zvířat.
Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví,
předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné předpisy.
Všechny osoby jsou povinné se na hřišti chovat tak, aby nepoškodily zdraví své či ostatních
přítomných osob.
Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání hřiště a je povinen škody nahradit v
plné výši jejich vyčíslení. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný
zástupce.
Uživatel je povinen si uklidit hrací plochu před zahájením a po ukončení hry a chovat se tak, aby
nepoškodil hřiště a jeho vybavení.
Hřiště lze využít ke sportovním aktivitám pouze na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
Správce ani provozovatel neručí za osobní majetek návštěvníků a uživatelů hřiště.
Umělý povrch TPV SPORT je určený jako finální úprava venkovních sportovních ploch. Pro pohyb
na hřišti musí sportovci používat sportovní obuv.
Nesmí se vstupovat v kopačkách s plastovými a kovovými kolíky, ani v atletických
tretrách s klasickými ocelovými hřeby. Na tento povrch je zakázáno vstupovat a jezdit
na kolečkových bruslích, skateboardu, jízdním kole apod.
Povrch nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s rozpouštědly (ředidla) a oleji.
Čl. 4
Ochrana zdraví návštěvníků, telefonní čísla
K seznámení návštěvníků s provozem hřiště je tento řád k dispozici u správce hřiště, na MěÚ
Brumov-Bylnice a rovněž je návštěvní řád vyvěšen na viditelném místě u vstupu na hřiště.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád byl schválen Radou města Brumov-Bylnice na jejím jednání dne 8. listopadu
2016 (usnesením č. 663/2016) a nabývá účinnosti od 9. listopadu 2016.

Příloha č. 1 – Ceník pro využití víceúčelového hřiště v sídlišti Rozkvět

