Provozní řád
Víceúčelového sportoviště Líně
I.
Úvodní ustanovení

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem,
včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení.
II.
Víceúčelové sportoviště, jeho vybavení a účel

1. Vlastníkem a provozovatelem Víceúčelového sportoviště Líně je obec Líně.
2. Areál víceúčelové sportoviště se skládá z dětského hřiště, víceúčelového hřiště s umělým
povrchem a skateparku.
3. Dětské hřiště je určeno pro dětské návštěvníky k zvyšování jejich obratnosti a ke hře.
4. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem je určeno k provozování míčových her na umělém
povrchu: malá kopaná, házená, nohejbal, volejbal, tenis, florbal.
5. Skatepark je určen pro vyznavače jízdy na skateboardu a na freestylových kolech, okolní
dráha pro jízdu na kolečkových a inline bruslích.
6. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém je umístěno technické zázemí.
7. V areálu sportoviště je pro návštěvníky volně přístupné WC.
III.
Správa areálu víceúčelového sportoviště

1. Celý areál spravuje obec Líně (dále jen provozovatel) prostřednictvím správce.
2. Provozovatel stanovuje provozní dobu sportoviště, zajišťuje údržbu zeleně a sportovních
ploch včetně zajištění jednorázového vyčištění umělého povrchu po delší době provozu.
3. Celý areál je monitorován bezpečnostními kamerami.
4. Správce areál sportoviště otevírá a zavírá, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě,
míče apod.), provádí pravidelnou údržbu umělého povrchu a běžnou údržbu zeleně (např.
sekání trávy, zalévání trávníků a keřů), přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede
knihu jejich evidence.
5. Správce dohlíží na dodržování pořádku a provozního řádu ze strany návštěvníků
sportoviště. Je přitom oprávněn vykázat z areálu ty návštěvníky, kteří nedbají jeho
pokynů a nedodržují provozní řád.
6. Provozovatel ani správce neručí za odložené věci v areálu, nenesou odpovědnost za škodu
či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportoviště.
7. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu sportoviště na vlastní nebezpečí.
IV.
Provozní doba

1. Provozní doba víceúčelového sportoviště se stanovuje takto:
duben, září, říjen
květen – srpen
listopad – březen

8.00 – 19.00 h
8.00 – 21.00 h
9.00 – 16.00 h

2. Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí
školských, sportovních a jiných zájmových organizací popř. skupin občanů nebo
v souvislosti s mimořádně nepříznivým počasím.
3. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.
V.
Podmínky užívání víceúčelového sportoviště

1. Víceúčelové sportoviště je určeno k bezplatnému využití pro širokou veřejnost.
2. V době školního vyučování (9.00 – 13.30 h v pracovní dny) má přednostní právo k využití
sportoviště Základní škola a mateřská škola Líně.
3. Místní sportovní organizace, spolky, zájmové organizace nebo skupiny občanů mohou
podávat objednávky na rezervace u správce sportoviště, který vede knihu jejich evidence.
Správce v takovém případě dojedná vyhrazený čas a dobu využití.
4. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
5. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou
způsobeny provozovateli areálu.
6. V případě porušení provozního řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou
službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být
jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
K posouzení takového případu může být využito záznamu z bezpečnostních kamer.
7. Podrobné pokyny k užívání víceúčelového sportoviště jsou přílohou č. 1 tohoto
provozního řádu.

VI.
Závěrečné ustanovení

Tento provozní řád byl schválen Radou obce Líně dne 19 5. 2010 usnesením č. 42/2010 a
nabývá účinnosti dne 26. 5. 2010.

……………………………………………
Bc. Michal Gotthart
starosta

…………………………………………….
Ladislav Vacek
místostarosta

Příloha č. 1 Provozního řádu Víceúčelového sportoviště Líně

Provozní pokyny
pro návštěvníky Víceúčelového sportoviště Líně
1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci víceúčelového
sportoviště povinni respektovat Provozní řád Víceúčelového sportoviště Líně (dále jen
„provozní řád“) a uposlechnout všech pokynů správce hřiště.
2. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do areálu sportoviště.
3. Vstup do areálu sportoviště je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo
provozní dobu je zakázáno.
4. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti,
provozovatel ani správce neodpovídá.
5. Provozovatel ani správce neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
6. Do areálu je zakázáno vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností.
7. Veškerá zařízení a plochy areálu víceúčelového sportoviště musí návštěvník užívat pouze
k účelu, ke kterému jsou určeny.
8. Vstup do areálu víceúčelového sportoviště je zakázán ve fotbalových kopačkách a v obuvi
s hliníkovými hroty a ve znečištěné obuvi.
9. Vstup na hřiště s umělým povrchem je povolen pouze v pečlivě očištěné sportovní obuvi.
10. V areálu sportoviště je přísně zakázáno:
• kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi
• požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků
• vstup podnapilým osobám
• vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
• vnášení zbraní jakéhokoli druhu, jakož i předmětů, které lze jako zbraň
použít
• vnášení neskladných či objemných předmětů
• házení předmětů jakéhokoli druhu na sportovní plochy či do ostatních
prostor areálu sportoviště
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
• jízda na kole a motorkách uvnitř areálu s výjimkou jízdy na freestylových
kolech v prostoru skateparku
• používání inline bruslí, skateboardů a freestylových kol mimo vyhrazené
sportoviště určené pro tento sport
• používání žvýkaček
• věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky
• neoprávněná manipulace s příslušenstvím areálu sportoviště a poškozování
zeleně, vybavení sportovišť samotných, provozní budovy a WC včetně
popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
• použití sportovního vybavení k jinému účelu než je určeno
• manipulace se sportovním vybavením ze strany osob mladších 18 let bez
dozoru odpovědné osoby
• využívání hřiště s umělým povrchem v době, kdy je v něm zmrzlá ledová tříšť
11. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných sportovními a zájmovými
organizacemi nebo spolky přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a
majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně
provozního řádu, pořadatelská služba dané zájmové složky.
12. Při využívání sportoviště ze strany základní a mateřské školy přebírají dohled a dozor nad
zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných

právních a jiných předpisů, včetně provozního řádu, odpovědní pracovníci Základní školy
a mateřské školy Líně.
13. Správce areálu je oprávněn vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu
sportovní akce.
14. Kromě správce a pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též
Policie ČR.
15. Hrací doba na hřišti s umělým povrchem je v době určené pro veřejnost 60 minut. V
případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit a vybavení vrátit.
16. Počet hráčů na hřišti může být správcem omezen s ohledem na bezpečnost a slušné
chování.
17. Objednávky na rezervace a zapůjčení sportovní vybavení přijímá správce areálu
sportoviště.

Čísla tísňového volání:
Evropské číslo tísňového volání
Záchranná služba
Policie
Městská policie
Hasiči

112
155
158
156
150

