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    OBEC BERNARTICE 
Bernartice č.60, 790 57 Bernartice, tel., fax : 584 442 053, e-mail : podatelna@bernartice.eu 

            

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 

BERNARTICE  

 

 

Čl. I 

Využívání hřiště 

 

1. Provozovatelem školního hřiště (dále jen ŠH) je Obec Bernartice. 

2. ŠH je určeno k provozování tělesné a sportovní výchovy žáků ZŠ a MŠ 

Bernartice i k aktivnímu odpočinku občanů všech věkových skupin. 

3. Uživatelem ŠH může být jednotlivec nebo skupina, která splňuje 

podmínky tohoto provozního řádu. 

4. Uživatel  ŠH je povinen dodržovat předem smluvený čas a po celou dobu 

dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví a 

majetku. 

5. ŠH smí být používáno ke sportům, ke kterým bylo vybudováno - 

basketbalu, florbalu, malé kopané, vybíjené, nohejbalu, tenisu a volejbalu. 

 

Čl. II 

Provoz a správa hřiště 

 

1. Za plynulý provoz ŠH odpovídají obcí nebo školou pověření správci 

hřiště. 

2. Provozní doba ŠH je celoroční.:  

základní škola: všední den 08.00 – 15.30 hodin 

veřejnost:  všední den 15.30 – 20.00 hodin 

svátky, prázdniny, soboty, neděle  08.00 – 20.00    

hodin nebo individuálně dle objednávek 

3. Objednávky pro dlouhodobý pronájem si zajišťují objednavatelé u 

správce majetku obce osobně nebo na tel. č. 730 870 795 v pracovních 

dnech od 7.00 – 15.30, operativní pronájem hřiště si zajišťují 

objednavatelé u školnice - správce hřiště osobně nebo na tel. č. 

724 796 926. V případě nepříznivých podmínek (sníh, led, silný vítr, 

teplota nižší než 5°C) je pověřený správce hřiště oprávněn omezit nebo 

zcela zrušit provoz ŠH, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem 

objednavateli oznamovat. 
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4. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je tento 

povinen změnu ohlásit nejpozději 1 hodinu před plánovaným začátkem 

vstupu na hřiště správci.  

5. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit 

správci hřiště. 

 

Čl. III 

Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví a majetku 

 

1. Užívání a pohyb na ŠH je na vlastní nebezpečí. 

2. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený 

při provozování sportu a porušením tohoto provozního řádu. 

3. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení osobních věcí 

objednatele a návštěvníků ŠH. 

4. V prostoru ŠH je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování 

plochy. 

5. V této souvislosti zde platí  

– zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů   

– zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

– zákaz vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty 

s podpatkem), obuv nesmí narušovat povrch nevhodnou 

podrážkou 

– zákaz vstupu se zvířaty  

– zákaz manipulace s ostrými předměty 

– zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště 

mimo stanovená místa 

– zákaz vstupu podnapilým osobám, osobám pod vlivem 

omamných či psychotropních látek 

6. Pro všechny uživatele platí, že před vstupem na ŠH se seznámí s tímto 

provozním řádem a budou bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy 

zahájení a ukončení hry. 

7. Hřiště je možno obsadit na smluvenou dobu včetně přípravy a 

závěrečného úklidu, tak aby bylo ŠH připraveno pro další zájemce. V 

případě, že nejsou zájemci o další hru, lze po dohodě pobyt prodloužit.  

8. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na 

plochu ŠH pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat hru 

pouze na vyhrazených místech. 

9. Uživatel ŠH nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani 

jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

10. V případě souběžného konání kulturní či sportovní akce je uživatel 

povinen respektovat pokyny pořadatelů v zájmu jejího nerušeného 

průběhu. 
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11. V případě, že bude škola nebo obec pořádat na hřišti jakoukoliv akci, 

mají vždy absolutní přednostní právo využití školního hřiště, i kdyby již 

bylo zamluveno jiným subjektem. Tento je povinen takové omezení bez 

náhrady přijmout.  

Čl. IV 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 

 

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště 

vykázat. 

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování 

občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutné sdělit správci 

sportovního areálu. 

3. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni 

uživatelé. Správce má právo a povinnost vyzvat uživatele k jeho 

dodržování nebo požádat o odchod ze sportoviště. 

 

Čl. V 

Poplatek za užívání 

 

Poplatek za hodinu užívání hřiště je stanoven částkou 100 Kč s tím, že v 

poplatku je zahrnuto zapůjčení volejbalové, nohejbalové nebo tenisové sítě a 

tomu odpovídající uchycení. 

Děti do 18-ti let mají vstup a užívání hřiště zdarma. Bezplatné užívání hřiště 

má pouze dítě (děti ) + doprovázející osoba starší 18-ti let z řad rodičů, 

zákonných zástupců, dále trenéři a vedoucí sportovních oddílů dětí a 

mládeže. 

 

     Způsob platby: -    v hotovosti v den pronájmu správci hřiště 

- dlouhodobé pronájmy – na základě smlouvy o pronájmu-      

bezhotovostním převodem na účet obce Bernartice nebo 

v hotovosti   
 

Kontaktní telefony: OÚ Bernartice                    584 442 053 

                                   Správce majetku obce        730 870 795 

                                    Školnice - správce hřiště   724 796 926 

 

 

 

    V Bernarticích 19.2.2020                   Mgr. Aleš Chromík  

                            starosta obce 

 

 

  


