
 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 
 Bezručova 585, 749 01 Vítkov; www.svc-vitkov.cz 
 IČ: 732 14 892, tel.: 553 300 362, 605 55 11 36  

Provozní řád pro užívání venkovního hřiště 
pro nohejbal a volejbal. 

 
1) Provozovatelem hřiště je SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 74901 Vítkov, statutární 

orgán ing. Šárka Medunová, IČO : 732 14 892.   
2) Na hřišti je možné provozovat pouze sporty, které neohrozí bezpečnost a nepoškodí 

vybavení hřiště. 
3) Vstup veřejnosti je povolen pouze po dohodě se správcem. 
4) Dobu a čas pronájmu dohodnou vedoucí skupin či dvojic (dále jen vedoucí) osobně 

nebo telefonicky předem se správcem areálu. 
5) Vedoucí obdrží (vyzvedne) před započetím sportovní činnosti u správce areálu klíče 

od hřiště a po ukončení doby pronájmu je správci areálu navrátí zpět. 
6) Vedoucí zodpovídá za dodržení dohodnuté doby využití a po skončení každé 

návštěvy hřiště za jeho úklid a opětovné uzamčení, vrácení klíčů a za dodržování 
provozních a bezpečnostních pravidel v průběhu sportovní činnosti na hřišti. 

7) Vedoucí skupiny zodpovídá za to, že v areálu bude v daném čase sportovat jen jeho 
skupina či dvojice v dohodnutých sportech. O vhodnosti jiného druhu sportu rozhodne 
správce. 

8) Vedoucí skupiny před začátkem sportovní činnosti potvrdí svým podpisem zaplacení 
pronájmu dle stanoveného ceníku v provozní knize, převzetí klíče a to, že je 
seznámen s provozním řádem hřiště, zavazuje se tímto řád dodržovat a dbát pokynů 
správce. 

9) Zároveň uhradí stanovenou hotovost správci areálu (proti stvrzence o příjmu), pokud 
není pronájem sjednán smluvně. 

10) Vedoucím může být pouze osoba starší 15 let, mladší děti mohou sportovat pouze 
v doprovodu této osoby. 

11) Vstup na hřiště je povolen jen ve sportovní obuvi - je zakázáno používat kopačky s 
kolíky. 

12) Je zakázáno přelézat ploty a vstupovat do areálu jinak než brankou. 
13) Pokud je hřiště uzamčeno, bude nepovolený vstup považován za neoprávněné 

vniknutí na cizí pozemek! 
14) V celém prostoru hřiště je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, 

konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a žvýkaček. Je zakázáno nosit na 
hřiště nápoje ve skleněných lahvích! 

15) Je přísně zakázáno jezdit na hřišti na kole nebo na kolečkových bruslích či 
skateboardech! 

16) Je zakázáno na hřiště vodit psy a jiná zvířata. 
17) Každý návštěvník hřiště je povinen udržovat na hřišti pořádek, nezanechávat 

odpadky, prázdné plastové láhve apod. K likvidaci odpadků slouží koše. V případě 
nepříznivého počasí (např.: sníh, led) rozhodne o možnosti vstupu na hřiště správce 
sportovního areálu. 

18) Každý návštěvník, který způsobí na hřišti škodu je povinen ji uhradit, případně zajistit 
opravu na své náklady. 

19) Porušování tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání návštěvníka z hřiště a 
k případnému neumožnění budoucího využití takovýmto návštěvníkem. 

 
Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 7. 2013 
 
Ve Vítkově dne: 28. 6. 2013 
 

Ing. Šárka Medunová 
ředitelka SVČ Vítkov, p. o. 


