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PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky multifunkčního hřiště 

(dále jen sportovní hřiště) 
Číslo jednací ZŠMŠ 1/2017/S-36                                                       1.1.5.            A10 

 
1. Základní ustanovení 

 
Název sportovního hřiště: Multifunkční hřiště při Základní škole s rozšířenou výukou 

jazyků a Mateřské škole Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres 
Most 

Adresa: Podkrušnohorská 1589, Litvínov, 436 01 
Provozovatel: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola 

Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 
 
Provozní doba pro výuku  zájmovou činnost školy: 
Celoročně, ale s přihlédnutím ke klimatickým poměrům (např. bez sněhové pokrývky)

 
Pondělí – Pátek 08:00 – 16:00 
 
Provozní doba pro veřejnost: 
Duben – září  
Pondělí – Čtvrtek 16:00 – 20:00 
Pátek                                      15:00 – 20:00 
 
So, Ne, svátky             09:00 – 12:00            13:00 – 18:00 
 
Říjen – březen  
So, Ne, svátky 13:00 – 16:00 
 
Mimo stanovenou provozní dobu je sportovní hřiště uzavřeno. 
Provozovatel si vyhraňuje právo omezení či změny provozní doby sportovního hřiště 
bez předchozího oznámení z technických či klimatických důvodů (např. sněhová 
pokrývka). 
 
Sportovní hřiště je vybaveno a určeno pro provozování těchto sportů: 

- volejbal 
- nohejbal 
- odbíjená 
- košíková 
- florbal 

2. Obecná pravidla vstupu a pobytu na sportovním hřišti 
 

- Vstupem na sportovní hřiště potvrzuje každý návštěvník seznámení se všemi 
ustanoveními tohoto  provozního řádu. 
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- Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů zástupce provozovatele 
sportovního hřiště,  který je odpovědný za dodržení tohoto řádu, jakož i za udržování 
čistoty a hygieny ve všech prostorách sportovního hřiště. 

- Provozovatel sportovního hřiště neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si 
způsobí návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního 
řádu. 

- Ze sportovního hřiště bude vykázán každý návštěvník, který přes předchozí 
napomenutí nedodrží ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů správce. 
V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí sportovní hřiště, je zástupce 
provozovatele sportovního hřiště oprávněn rušitele pořádku vyvést, případně požádat 
o zakročení Městskou policii Litvínov nebo Policii ČR. 

- Za bezpečnost každé organizované skupiny odpovídá její zástupce (učitel, trenér, 
vedoucí…),  kterým může být pouze osoba starší 18-ti let. 

- Neorganizovaná veřejnost vstupuje do prostoru sportovního hřiště na vlastní 
nebezpečí. 

- Děti do 12 let mají vstup povolen pouze v přítomnosti osoby starší 18-ti let. 
- Provozovatel sportovního hřiště neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví 

uživatele. 
3. Zákazy a příkazy 

 
V prostoru sportovního hřiště je přísně ZAKÁZÁNO: 

- kouřit včetně elektronických cigaret, vnášet a požívat alkoholické nápoje a jiné 
            omamné látky všeho druhu 

- jakkoliv manipulovat s ohněm a pyrotechnikou 
- ničit a poškozovat zařízení sportovního hřiště, přelézat  nebo poškozovat oplocení 
- znečišťovat prostor, odhazovat odpadky 
- vstupovat na sportovní hřiště se psy či jinými zvířaty 
- provozovat aktivity ohrožující zdraví a odporující základům slušného chování 
- pobývat na sportovním hřišti mimo provozní dobu 
- provozovat jiné sporty, než  k jakým je hřiště určené 
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe 
- v případě zjištění jakékoliv závady na zařízení tuto závadu neodkladně nahlásit správci 

 
4. Důležitá telefonní čísla 

 
Hasičský záchranný sbor 150 
Záchranná služba 155 
Městská policie 156 
Policie ČR 158 
Správce sportovního hřiště:     739 456 340 
 
 
Vydala Mgr. Hana Kašková dne 02. 10. 2017 

Bankovní spojení:                    IČ:                    Telefon:                e-mail:                 ID datové schránky 
KB Most, exp. Litvínov           00832537         476 111 037          3zs@3zs.cz          zhusbw8 
č.ú. 34232491/0100 
 


