
Provozní řád hřiště s umělým povrchem v Jirkově 
„SPORTOVIŠTĚ“ 

(dále jen „Provozní řád“) 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně 
dodržován. 
Vlastníkem hřiště s umělým povrchem (dále jen „Hřiště“) Sport Jirkov je město Jirkov, Nám. Dr. E. 
Beneše 1, 431 11 Jirkov. 
Provozovatelem Hřiště je Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675 
Umístění hřiště – ulice Krušnohorská, Jirkov. 

 
II. Vstup na Hřiště 

Vstup na Hřiště je povolen pouze v určené provozní době. Vstupem na Hřiště se každá osoba podrobuje 
ustanovením tohoto Provozního řádu, je povinna tato ustanovení dodržovat a dbát pokynů 
odpovědných pracovníků provozovatele. 
Na Hřiště není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu a návykových látek. 
Na Hřiště není povolen vstup se zvířaty. 
Na Hřišti platí přísný zákaz: 
- kouření 
- manipulace s ohněm 
- manipulace s chemickými látkami a rozpouštědly 
- jízdy na kole 
- jízdy na in-line bruslích 
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
Vstupní branou pro osoby je horní jednokřídlová brána nad schodištěm. Dvoukřídlá brána slouží pouze 
pro provozní zajištění areálu, tj. pro manipulaci s většími předměty (např. nájezd sekačkou, traktoru na 
sekání trávy, objemné předměty). Tato dvoukřídlá brána nebude využívána pro vstup osob. 
 

III. Provozní pokyny Hřiště 
Všechny osoby pohybující se na Hřišti se musí ve svém vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet 
tak úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za způsobené škody. Každá osoba pohybující se 
na Hřišti je osobně odpovědná za jakékoliv poškození a znečištění prostor a zařízení Hřiště, které 
způsobí a vzniklou škodu je povinna uhradit. 
Provozovatel odpovídá pouze za škody na věcech odložených na místě k tomu určeném. 
Tímto místem k uložení osobních věcí se rozumí uzamčené šatny. 

 
IV. Provoz a správa Hřiště 

Za provoz a údržbu je zodpovědný provozovatel Hřiště. 
Hřiště je v provozu celoročně. 
Provozní doba Hřiště: Celoročně 8:00 – 22:00 hodin 
Hřiště je určeno k míčovým hrám (kopaná, košíková, volejbal, nohejbal, tenis, aj.) a provozování 
atletických disciplín (běhy, skoky, vrhy a hody - mimo oštěp, kladivo a disk). Služby spojené s užíváním 
Hřiště koordinuje Správce Hřiště (v případě jeho nepřítomnosti jiná pověřená osoba). 
Objednávky na služby spojené s užíváním hřiště se vyřizují s provozovatelem Hřiště. Zrušení objednávky 
služeb spojených s užíváním Hřiště je možné prokazatelným způsobem (e-mail) nejpozději 24 hodin 
před dříve smluveným termínem poskytnutí služby. Za služby zrušené méně než 24 hodin před dříve 
smluveným termínem je povinen objednatel zaplatit v plné výši podle platného ceníku. Služby spojené 
s užívání Hřiště může provozovatel poskytnout jinému zájemci v případě, že se objednatel nedostaví v 
dohodnutém termínu k odebrání objednané služby. Provozovatel hřiště je oprávněn v případě 
nepříznivých povětrnostních podmínek (intenzivní déšť, intenzivní sněžení, vichřice, silný mráz) omezit, 
nebo zcela uzavřít provoz Hřiště, aniž by předem informoval objednatele. 



 
V. Pohyb osob v prostoru Hřiště 

Vstup do prostoru Hřiště je povolen osobám, které si objednaly služby spojené s užíváním Hřiště od 
provozovatele. Osoby mladší 15-ti let se mohou pohybovat v prostoru Hřiště pouze v doprovodu 
zákonného zástupce, nebo odborného dozoru (učitel, trenér, vedoucí) staršího 18-ti let. Pohyb v 
prostoru Hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi. 
Vhodnou obuví pro povrch CONIPUR je atletická obuv, nebo jiná kvalitní obuv s nebarvící podrážkou. 
Pro umělý trávník je vhodná tarfová obuv, nebo lisované kopačky. 
Na Hřišti platí zákaz: 
- manipulace a používání nápojů na bázi Coly 
- manipulace s ostrými předměty 
- přemísťování zařízení Hřiště - konzumace jídel, včetně žvýkaček 
- konzumace alkoholických nápojů 
 

VI. Sportovní vybavení 
Sportovní vybavení uživatelů musí splňovat zásady bezpečnosti, nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví 
ostatních uživatelů a poškozovat Hřiště. Branky musí být vždy jištěny proti převrácení! Toto platí i v 
době, kdy nejsou užívány! Je zakázáno vynášet a používat vybavení Hřiště mimo Areál. Zájemce o 
zápůjčku sportovního vybavení je povinen prokázat svoji totožnost. O zápůjčce a vrácení sportovního 
vybavení se provádí zápis. V případě poškození sportovního náčiní neodbornou, nebo nevhodnou 
manipulací, nebo jeho ztráty, je zájemce povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny náčiní. 

 
VII. Závěrečná ustanovení 

Provozní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se na Hřišti. Ze Hřiště bude vykázán každý, kdo 
přes napomenutí provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. 
Tento Provozní řád je pořízen ve dvou výtiscích, každý s platností originálu a obdrží je:  
- jeden výtisk město Jirkov  
- jeden výtisk. Městské gymnázium a základní škola Jirkov 
Provozní řád je zveřejněn na přístupném místě na Hřišti a na webových stránkách 
provozovatele. 
 
 
 
 
 
Provozní řád nabývá účinnosti dne: 1. 4. 2017 
V Jirkově dne: 1.4.2017 

 

Razítko a podpis ředitele organizace: 


