
 
 
 
 
 
 
 

TJ MORAVSKÝ ŽIŽKOV 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 
 

§ 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1.  TJ Moravský Žižkov, z.s. se sídlem U Školky č.e. 96, 691 01 Moravský Žižkov, IČ: 18511635 jako vlastník   
     Víceúčelového hřiště (dále jen hřiště) vydává tento provozní řád.      
 
2.   Hřiště je určeno k provozování těchto sportů: Tenis / Malá kopaná / Nohejbal.  
 
3.   Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem sportovního areálu (dále jen    
      správce). 

 
4.   Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu   
      dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce a  
      ustanovení tohoto řádu. 

 
§ 2 

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ 

1.   Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce. 

2.   Objednávky zajišťuje správce. Minimální doba rezervace je 1 hodina. 
 
3.   V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit   
      a nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat. 
 
4.   Nelze-li ze strany zájemce dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před  
      rezervovaným časem. 
 
5.   V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení je uživatel povinen tuto závadu  
      neodkladně nahlásit správci, pokud tak neučiní, bude způsobená škoda vymáhána po něm. 
 
6.   Vybíráním poplatku za prováděné služby, zapůjčení sportovních potřeb a šatny je pověřen správce hřiště a to  
      při osobním předání klíčů od areálu. Klíče vrátí uživatel správci osobně. 
 

§ 3 
ZÁKAZY A POBYT V ZAŘÍZENÍ 

 
1.   V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení hřiště. 
2.   V této souvislosti zde platí zákaz : 
          -  odhazování odpadků, žvýkaček, obalů 
          -  vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo                       
             ve znečištěné obuvi [blátem, štěrkem, pískem apod.] 
          -  manipulace s ostrými předměty 
          -  jízdy na kole a kolečkových bruslí apod. 
          -  vstupu dětem do 15let bez zákonného zástupce, kantora, vychovatelky nebo trenéra 
          -  konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu 
          -  vstupu podnapilým osobám 
          -  kouření 
          -  střelba míčem proti plotu, zdi [pokud nejde o střelbu na bránu] 
 
 



 
3.   V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.    
      Divákům je dovoleno sledovat utkání pouze z prostor za oplocením. 
 
4.   Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních  
      účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 
 
5.   Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy na hřišti. Současně neodpovídá za případnou ztrátu   
      odložených věcí.    
 
       

Dále platí veškerá ustanovení Návštěvního řádu sportovního areálu a to v plném znění. 
 

§ 4 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1.   Tento provozní řád je nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu.  
 

§ 5 
ÚČINNOST 

 
Tento provozní řád je vydán majitelem Sportovního areálu a je účinný od 1. března 2016. 

 
 
 
        Za TJ Moravský Žižkov, z.s. 
 
                   Karel Virág - předseda  
                   Vladimír Veverka - místopředseda                                                                                                                  
 


