PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ PRO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNOSTÍ
I.
Školní hřiště při Základní škole v Libereci – Vratislavicích nad Nisou (dále jen „hřiště“) bylo
nákladem vyšším než 4 500 000 Kč vybudováno z prostředků rozpočtu MO Liberec – Vratislavice nad
Nisou, a to především k zajištění tělesné výchovy žáků Základní školy a jejich zájmových sportovních
kroužků. Kromě toho je určeno též pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti, zejména dětí a mládeže.
Hřiště je v majetku Statutárního města Liberec, MO Liberec – Vratislavice nad Nisou a je svěřeno do
správy Základní školy. Pravidla pro užívání hřiště pro potřeby Základní školy stanoví ředitel školy.
Pravidla pro užívání hřiště veřejností v době, kdy neslouží potřebám školy, stanoví ředitel školy po
projednání v Radě MO Liberec – Vratislavice n. N. tímto provozním řádem.
II.
Od 1. 10. 2013 je veřejnost oprávněna užívat hřiště ve dnech výuky od 15:00 hod. do 20:00 hod.,
pokud nebude hřiště obsazeno zájmovými činnostmi školy nebo činnostmi na základě dohod o
spolupráci a ve dnech, kdy neprobíhá výuka, od 9:00 do 20:00 hod. Každý uživatel hřiště je
povinen zajistit, aby do 20:30 hod. byly uklizeny veškeré přenosné sportovní potřeby (sítě, branky,
apod.) a sportovní náčiní podle pokynů správce a všichni sportovci opustili hřiště a klíče byly
odevzdány správci.
III.
1. Správcem hřiště byla ustanovena p. Vlasta JENIŠTOVÁ , bytem Liberec – Vratislavice nad Nisou,
Tanvaldská 287, tel. 776180651, jeho zástupcem (víkendy, čerpání dovolené) p. Josef Žežulka, tel.
736 206 427. Správce zajišťuje otevírání a zavírání hřiště, resp. Zapůjčení klíčů uživatelům a převzetí
klíčů od uživatelů, dozor na hřišti, zapůjčení a převzetí sportovních potřeb.
2. Užívání hřiště je nutno předem sjednat se správcem hřiště nebo jeho zástupcem. Správce vede
evidenci zájemců o užívání hřiště.
3. Správce je povinen zapsat jméno, příjmení a bydliště uživatele do knihy k tomu určené a uživatele
na hřiště vpustit poté, co uživatel takový zápis podepíše. Správce si může k ověření údajů o uživateli
vyžádat předložení občanského průkazu či jiného dokladu, který obsahuje potřebné údaje o uživateli a
jeho fotografii. Podpisem zápisu uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem a že
se zavazuje jej dodržovat.
IV.
Užívání hřiště je bezplatné.
V.
Uživatel odpovídá za to, že
- během užívání nebude poškozeno hřiště ani zapůjčené sportovní potřeby,
- okolí hřiště nebude nepřiměřeně rušeno hlukem či jinak,
dále pak za
- bezpečnost vlastní i ostatních osob přítomných na hřišti v době jeho užívání hřiště,
- dodržování níže uvedených zákazů po celou dobu užívání,
- škodu vzniklou v době užívání na hřišti nebo zapůjčených sportovních potřebách nedodržením
tohoto provozního řádu nebo porušením povinností předcházet vzniku škody podle
občanského zákoníku,
- řádné ukončení užívání hřiště.

VI.
Na hřišti je zakázáno
- provozovat jiné než vyhrazené sporty, především kopanou dospělých,
- lézt po oplocení, brankách a konstrukcích basketbalových košů,
- kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jakékoliv omamné či návykové látky, vnášet na hrací
plochu jakékoliv potraviny či nápoje,
- vstupovat do areálu se zvířaty,
- vstupovat na hrací plochu v obuvi s tvrdou podešví, kolíky (i gumovými) nebo hřebíky,
- vjíždět s motorovými a jinými vozidly do areálu (včetně jízdních kol, kočárků, dětských
vozidel atd.),
- brát s sebou na hrací plochu tvrdé a ostrohranné předměty,
- vstupovat na zeleň v areálu hřiště (s výjimkou vyzvednutí sportovního náčiní),
- provozovat a reprodukovat hudbu bez předchozího souhlasu správce hřiště,
- cokoliv poškodit.
Při porušení kteréhokoliv z těchto zákazů uživatelem či osobou v době jím sjednané na hřišti
přítomnou je správce hřiště, jeho zástupce, ředitel Základní školy či jeho zástupce, člen Rady
městského, tajemník či vedoucí odboru Úřadu MO nebo příslušník Městské policie či Policie ČR
oprávněn vykázat ze hřiště uživatele a osoby na hřišti přítomné. Pokud by se uživatel nedodržením
některého z těchto zákazů dopustil přestupku nebo trestného činu, je správce nebo jeho zástupce
oprávněn odmítnout užívání hřiště takovému uživateli v budoucnosti. To platí i pro případ
opakovaného nedodržení zákazu.
VII.
Provozování sportů na hřišti a pohyb všech osob na tomto hřišti včetně průchodu přes hřiště probíhá
výhradně na vlastní nebezpečí uživatele, resp. osob, jež jsou s uživatelem na hřišti přítomny.
VIII.
Tento provozní řád školního hřiště pro jeho užívání veřejností je platný a účinný od 1. 10. 2013.
V Liberci – Vratislavicích nad Nisou 1.10.2013

Školní hřiště v době mimo vyučování je určeno pouze pro děti a
mládež mladší 18 let. Využití hřiště v jiných případech je možné
jen po předchozí domluvě s ředitelem školy.
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