
Provozní řád víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Mokrá - „ZIMNÍ PROVOZ“ 

Čl. I. - Využívání hřiště  

1. Vlastníkem a provozovatelem hřiště je obec Mokrá-Horákov. 

2. Hřiště je určeno v době mimoškolních volnočasových aktivit (doba mimo školní 

vyučování) k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech 

věkových skupin, zejména k míčovým hrám (hřiště), atletickým disciplínám 

(atletické sektory – dráha, výška, dálka) a posilování (venkovní posilovna).  

3. Uživatel hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. 

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat provozní dobu, provozovat odpovídající druh 

sportu, je povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, 

upozornění a pokynů správce hřiště i ustanovení tohoto provozního řádu.  

Čl. II. - Provoz a správa hřiště 

1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště. 

2) Správcem hřiště je v době mimoškolních volnočasových aktivit Obec Mokrá-

Horákov. 

3) V době školního vyučování (zpravidla od 7,00 hod. do 15,30 hod.) je správcem a 

uživatelem hřiště výlučně Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková 

organizace. V této době je jiným uživatelům vstup do areálu hřiště zakázán. 

4) Denní provoz hřiště: 

a) zimní provoz od 1. října do 31. března  

- v pracovní dny od 16,00 hod. do 20,00 hod. 

- ve dnech pracovního volna a školních prázdnin od 9,00 hod. do 20,00 hod. 

b) po dohodě se správcem hřiště lze dohodnou i individuální vstup na hřiště 

(trénink oddílů, organizací, skupinové hry, individuální běh či cvičení) 

c) v případě nepříznivých klimatických podmínek je hřiště z bezpečnostních 

důvodů uzavřeno 

5) Vstup na hřiště je povolen pouze postranním vchodem od budovy školy, je 

výslovně zakázáno přelézat zamčené brány či ploty kolem hřiště.   

6) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 

hřiště. 

Čl. III. - Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku  

1) V areálu víceúčelového hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo 

poškozování vyznačené plochy. 

2) V této souvislosti zde platí zákaz: 

a) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,  

b) vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem či znečištěná obuv,  

c) manipulace s ostrými předměty, 

d) jízda na kole, 

e) používání treter mimo atletickou dráhu, 

f) vstup dětem do 10 let bez doprovodu rodičů, 

g) přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa, 

h) konzumace alkoholických nápojů, 



i) vstupu podnapilým osobám, 

j) kouření v celém areálu, 

k) rozdělávání ohně a manipulace s ohněm v celém areálu, 

l) vstupu osob se zvířaty, 

m) odhazování žvýkaček na umělý povrch, 

n) střelba míčem proti ochranným sítím nebo oplocení z bezprostřední místnosti. 

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na 

sportovní plochu pouze sportujícím osobám.  

4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak 

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

5) Vlastní sportovní nářadí uživatelů hřiště musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní prvky a zařízení. 

6) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti a to i 

v případě použití poškozeného sportovního zařízení.  

7) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených osobních věcí. 

Čl. IV. - Další ustanovení 

1) Všichni uživatelé hřiště budou bezpodmínečně dodržovat nařízení provozovatele 

hřiště a dbát pokynů správce hřiště (vedení obce a ředitelství školy, pracovníků 

obce a zaměstnanců školy, kteří k tomu mají oprávnění).  

2) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce hřiště (zástupce obce či školy) 

oprávněn jej z hřiště vykázat. 

3) Nedodržování ustanovení tohoto provozního řádu nebo jiné porušování 

občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno neprodleně sdělit 

Městské policii Šlapanice (telefonní číslo služebna: 544 228 865, telefonní číslo 

hlídka: 602 309 238) nebo Policii ČR (telefonní číslo: 974 626 740). 

4) Tento provozní řád je vyvěšen u vchodu do areálu hřiště i uvnitř areálu hřiště a na 

webových stránkách obce Mokrá-Horákov a ZŠ Mokrá-Horákov. 

5) Tento provozní řád byl schválen Radou obce Mokrá-Horákov na 41. schůzi dne 

20. 10. 2016 pod bodem programu č. 8. 

 

V Mokré-Horákov dne 3. ledna 2018 

                Aleš Ryšánek – starosta obce 

Telefonní číslo správce hřiště: 721 745 694       

Další důležitá telefonní čísla: sekretariát obce 544 226 205, sekretariát školy 515 537 185 

požární ochrana: 150    záchranná služba: 155       policie: 158  

          

UPOZORNĚNÍ:  

V zimním období je uživatelům umožněn vstup do sportovního areálu pouze za použití 

„čipu“, který mohou zájemci starší 15-ti let získat za manipulační poplatek 50,-Kč a oproti 

podpisu stvrzujícímu převzetí na pokladně Obecního úřadu Mokrá-Horákov, Mokrá 207.      



Stručný výpis z Provozního řádu víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Mokrá – plná 

verze je uveřejněna na webových stránkách obce Mokrá-Horákov a ZŠ Mokrá a je 

umístěna u vstupu do sportovního areálu.  

Tato část provozního řádu je platná pouze pro letní období od 1. 4. do 30. 9. kalendářního 

roku. V současné době je areál hřiště vzhledem k provádění dokončovacích stavebních a 

montážních prací z bezpečnostních důvodů uzavřen. 

 

Čl. I. - Využívání hřiště.  

1) Provozovatelem víceúčelového hřiště (sportoviště) je v době mimoškolních 

volnočasových aktivit Obec Mokrá-Horákov. 

2) Sportoviště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech 

věkových skupin, zejména k míčovým hrám (hřiště), atletickým disciplínám (atletické 

sektory – dráha, výška, dálka) a posilování (venkovní posilovna).  

3) Uživatel sportoviště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. 

4) Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat 

dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o 

ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení 

tohoto řádu.  

 Čl. II. - Provoz a správa hřiště. 

1) Za plynulý provoz víceúčelového hřiště odpovídá správce hřiště. 

2) Denní provoz víceúčelového hřiště:  

a) letní provoz od 1. dubna do 30. září – volný přístup v pracovních dnech od 16 hod. 

do 20 hod. a ve dnech pracovního volna a v době školních prázdnin od 9 hod. do 

20 hod.,  

b) po dohodě se správcem hřiště lze dohodnou i individuální přístup na sportoviště 

(trénink oddílů organizací, skupinové hry, individuální běh či cvičení)  

c) v případě nepříznivých klimatických podmínek je víceúčelové hřiště 

z bezpečnostních důvodů uzavřeno. 

d) vstup do sportovního areálu je povolen pouze postranním vchodem od budovy 

školy, je výslovně zakázána zamčené brány či přelézat ploty kolem sportovního 

areálu.  

3) Objednávky na následující den nebo týden zajišťuje správce hřiště v pracovní dny od 

16 hodin do 20 hodin a ve dnech pracovního volna od 16 hod. do 18 hod. v letním 

období (1. dubna až 30. září) a od 16 hod. do 18 hod. v zimním období (1. října až 31. 

března), na telefonním čísle, které je uvedeno na konci tohoto řádu (bude doplněno). 

Minimální doba rezervace na 1 den je 1 hodina. Objednatel vždy uvede své jméno, 

předpokládaný druh provozovaného sportu a popřípadě telefonické spojení. 

4) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportoviště je jeho 

správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto 

skutečnost předem oznamovat objednateli. 



5) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu 

neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od tohoto objednatele další 

objednávky. 

6) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 

hřiště. 

7) Vybíráním poplatku za prováděné služby je pověřen správce hřiště a to před zahájením 

cvičení dle ceníku, který je přílohou tohoto provozního řádu (bude doplněno). 

Čl. III. - Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku.  

1) V areálu víceúčelového hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování 

vyznačené plochy. 

2) V této souvislosti zde platí mimo jiné zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty 

s podpatkem či znečištěná obuv, dále jízda na kole, používání treter mimo atletickou 

dráhu, vstup dětem do 10 let bez doprovodu rodičů, střelba míčem proti ochranným 

sítím nebo oplocení z bezprostřední místnosti. 

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze 

hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z laviček za oplocením. 

4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak 

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

5) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat 

bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

6) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu a to 

i v případě použití poškozeného sportovního zařízení. 

7) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu a to 

i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za 

případnou ztrátu odložených osobních věcí. 

Čl. IV. - Další ustanovení. 

8) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo pracovník obce či školy 

oprávněn jej z hřiště vykázat.  

9) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského 

soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii Šlapanice na číslo: 

544 228 865.  

10) Tento provozní řád a jeho případné změny jsou vyvěšeny u hlavního a vedlejšího 

vchodu do areálu sportovišť a na webových stránkách obce Mokrá-Horákov a ZŠ 

Mokrá. 

11) Tento provozní řád byl schválen Radou obce Mokrá-Horákov na 41. schůzi dne 20. 10. 

2016 pod bodem programu č. 8. 

 

V Mokré-Horákov dne 20. 10. 2016 

                  Aleš RYŠÁNEK – starosta obce 


