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Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.  
 

PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ ŘÁD 

Veřejnost: 
15. duben – 15. červen 
17.00– 19.00 hodin (úterý a sobota) 
 
1. srpen – 30. září 
17.00 – 19.00 hodin (úterý a sobota) 
 
1.říjen – 31. říjen 
16.00 – 18.00 hodin (úterý a sobota) 
 
 
 
Dopolední provoz hřiště je určen pro ZŠ 
Klegova 27 a ZŠ MUDr. E. Lukášové. 
 
Odpolední provoz mimo úterý a sobotu  je 
vyhrazen pro fotbalový oddíl. 
 
 
Mimo provozní dobu je vstup do areálu 
zakázán. 
 
Zodpovědná osoba: ředitel školy 

 Hřiště je možno používat pouze k určeným aktivitám. Návštěvníci musí dbát pokynů 
přítomného správce hřiště. 

 Správce hřiště může zasahovat do sportovních a jiných aktivit a vyžadovat dodržování 
pravidel slušného chování a pravidel provozního řádu. 

 Na hřiště je povolen vstup pouze určenými otevřenými vstupy, nikoli přes plot. 

 Na hřišti jsou návštěvníci povinni zachovávat čistotu a pořádek, dbát bezpečnosti své i 
ostatních uživatelů hřiště, chovat se ohleduplně a slušně. 

 Návštěvníkům hřiště je zakázáno lézt na konstrukce za brankami, na samotné pevně 
ukotvené branky a vnášet potřeby, které nesouvisí s provozováním sportovních aktivit. 

 Areál hřiště není určen k jízdě na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách apod. 

  Návštěvníci hřiště (nebo jejich zákonní zástupci) nesou plnou odpovědnost za jimi 
způsobené škody dle § 415 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Veškerou činnost, kterou návštěvníci provozují  v areálu hřiště, provádějí na vlastní 
nebezpečí, bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu. 

 Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu je pověřený správce hřiště. 

 Návštěvníky, kteří provozní řád nebudou dodržovat, může správce hřiště z areálu 
vykázat. 

 V areálu hřiště je zakázáno: 
- Kouření 
- Užívání alkoholických nápojů a drog 
- Přivádění a venčení domácích zvířat 

 Provozní řád nabyl účinnosti dne:  01.04.2021 
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Důležitá telefonní čísla:  
 
112 tísňové volání  
150 hasiči  
155 záchranná služba  
156 městská policie  
158 policie  
599 430 110 ÚMOb Ostrava-Jih  
 
 
 
Vlastníkem hřiště je Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih,  
Horní 791/3  
700 30 Ostrava Hrabůvka 
       


