
PROVOZNÍ ŘÁD 
víceúčelového hřiště ulice Gagarinova 

Vážení návštěvníci, 

víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her (malá kopaná, odbíjená, košíková, 

nohejbal a tenis) pro širokou veřejnost všech věkových skupin.  
 

Povinnosti uživatelů hřiště: 

 Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat provozní řád a vyvarovat se ničení hřiště, 

jeho zařízení a znečišťovat povrch hřiště, dbát pokynů správce hřiště 

 Uživatel hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. 

 Děti mladší 6 let mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 15 let 

 V případě zájmu o volné hodiny, si klíče vyzvedněte u správce hřiště 
 

Provoz a správa hřiště: 

Duben a říjen   pondělí – neděle  9.00 hod. – 20.00 hod 

Květen – září   pondělí – neděle 9.00 hod. – 21.00 hod. 
 

Se správcem hřiště je možné dohodnout pronájem mimo uvedenou provozní dobu. Za nepříznivých 

klimatických podmínek je hřiště uzavřeno.  
 

V areálu hřiště je zakázáno: 
 jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy. Odhazovat odpadky mimo 

místa k tomu určená 

 kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, odhazovat žvýkačky na umělý povrch, konzumovat 

alkoholické nápoje, drogy a jiné omamné látky, nošení jídel a alkoholických nápojů 

 vodit psy a jiná zvířata a používat motorová vozidla, kola, kolečkové a in-line brusle 

 narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 

 používat hřiště k jiným účelům než je provozování míčových her 

 lézt po konstrukci plotu a sítích, houpat se a zavěšovat na basketbalových koších a brankách 

 vstupovat v nevhodné nebo znečištěné obuvi (blátem, štěrkem , pískem) 
 

Provozovatel víceúčelového hřiště: 
Orel jednota Boskovice, Komenského 33a, 680 01  Boskovice,  orel.boskovice@gmail.com 

 

Jakékoliv škody či závady hlaste neprodleně správci hřiště:   

Reibl Miroslav, Gagarinova 88, tel.:   605 711 528 
 

Každý uživatel zodpovídá za škodu, kterou svým chováním způsobí třetí osobě. Například 

překopnutím míče přes oplocení.  

Provozovatel neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností a činností ostatních návštěvníků.  

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu a současně neodpovídá za 

případnou ztrátu odložených věcí 
 

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

Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití 

v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii na číslo 156 
 

Důležitá telefonní čísla: 

Městská policie        156 

Police ČR         158 

Záchranná služba       155 

Hasičský záchranný sbor      150 

Integrovaný záchranný systém     112 
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