Provozní řád Sportovního areálu Květoslava Matysky
(víceúčelového hřiště v Úpici Na Lánech)
Tento provozní řád vydává Město Úpice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a
využívání volného času ve Městě Úpice a pro zajištění pořádku a bezpečnosti na uvedeném
sportovišti.
Čl. I
Využívání víceúčelového hřiště
1. Zřizovatelem a provozovatelem je Město Úpice
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin.
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat provozní dobu prostoru pro sport. Po celou
dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen
dodržovat provozní řád a dbát pokynů správce hřiště.
5. Výpůjčku zařízení provádí správce hřiště.
Čl. II
Provoz a správa víceúčelového hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce.
2. Provozní doba víceúčelového hřiště:
leden – únor
březen – květen
červen – srpen
září – říjen
listopad – prosinec

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

-

18.00 hodin
20.00 hodin
22.00 hodin
20.00 hodin
19.00 hodin

3. V zimním období či v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz
hřiště je jeho správce nebo provozovatel oprávněn omezit nebo zcela zrušit
provoz hřiště.
4. Vybírání poplatků se neprovádí. UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ JE BEZPLATNÉ.
Čl. III
Dodržování bezpečnostních předpisů
1. V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování rekreačních ploch.
2. V této souvislosti platí zákaz:
- odhazování odpadků mimo odpadkové koše
- vstupu v nevhodné obuvi - boty s podpatkem, tretry s nevhodnou délkou hřebů
- jízdy na kole a kolečkových bruslích
- manipulace s ostrými či horkými předměty
- vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let
- vstupu mimo vyhrazenou dobu
- přemísťování pevného i mobilního zařízení
- bezdůvodné kopání míčem do kovových částí oplocení
- konzumace alkoholických nápojů
- konzumace slazených nápojů v plechovce a jejich odhazování
- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek

rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém prostoru hřiště
kouření a užívání omamných látek
vstupu se zvířaty
vstupu s olejem a rozpouštědly
odhazování žvýkaček
doskočiště pro skok daleký ve sportovním areálu nepoužívat jako pískoviště
na hraní (k tomu lze využít pískoviště v relaxačním areálu).
3. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů a jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
4. Město Úpice a správce hřiště nenesou odpovědnost za případná poranění a
úrazy vzniklé na víceúčelovém hřišti.
-

Čl. IV
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. Město Úpice a správce hřiště nenesou odpovědnost za vzniklé škody na osobním
majetku a neručí za odložené věci.
2. Pro všechny uživatele platí, že před vstupem do areálu hřiště se dostatečně
seznámí s tímto provozním řádem.
3. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit
správci hřiště nebo přímo zřizovateli. Kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. V.
Jakékoliv poškození hřiště uhradí uživatel po dohodě se správcem hřiště.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce hřiště oprávněn jej z areálu
vykázat.
2. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé
3. Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Městská policie
Integrovaný záchranný systém
Městský úřad v Úpici
Správce hřiště – STC JH

150
155
158
156
112
449 781 533
739 263 153

Provozní řád byl schválen zastupitelstvem Města Úpice dne 26. 4. 2017 pod č. usnesení
ZM/28/765/2017.
Ing. Jaroslav Hůlek, v. r.
starosta Města Úpice

