
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V HALE ZIMNÍHO STADIONU 

 
Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů  

a návštěvníků víceúčelového hřiště v hale zimního stadionu v Českém Těšíně, 

jehož vlastníkem je město Český Těšín. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se 

tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat. 

 

 

Čl. 1 

VSTUP DO AREÁLU 

 

1. Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití. 

2. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. 

3. Zákaz vstupu osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek a drog. 

4. Vstup do prostoru víceúčelového hřiště je možný pouze s vědomím správce  

a to ve sportovní obuvi. 

5. Uživatelé užívají víceúčelové hřiště na vlastní nebezpečí a jsou povinní 

udržovat pořádek. Po ukončení užívání předat hřiště uklizené  

a v nepoškozeném stavu správci. 

6. V hale víceúčelového hřiště je přísně zakázáno: 

- kouření a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost 

návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky apod.), 

- jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění 

sportovního povrchu víceúčelového hřiště, 

- vstupování na umělý povrch ve znečištěné obuvi (bláto, písek,..), 

- vnášení skleněných láhví, 

- používání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek, 

- odhazování použitých žvýkaček v celé hale víceúčelového hřiště, 

- poškozování jakéhokoliv zařízení v celé hale víceúčelového hřiště, 

- bez písemného souhlasu vlastníka objektu využívat hřiště pro komerční 

účely. 

7. Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z haly 

víceúčelového hřiště, případně k následnému vymáhání uhrazení 

způsobené škody. 

 



Čl. 2 

PROVOZNÍ POKYNY 

 

1. Všichni návštěvníci i uživatelé víceúčelového hřiště jsou povinni šetřit zařízení, 

které je majetkem města Český Těšín a udržovat pořádek. 

2. Všichni uživatelé i návštěvníci víceúčelového hřiště jsou povinni respektovat 

pokyny správce. 

3. Zákaz vodění psů či jiných zvířat do haly víceúčelového hřiště. 

4. Za škody na osobním majetku, za poranění či úrazy způsobené neopatrností 

nebo porušením „Provozního řádu“ nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

5. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky víceúčelového 

hřiště.  

6. Při zajišťování pořádku správce spolupracuje s Městskou Policií v Č. Těšíně. 

 

 

 

Čl. 3 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

1. Provozní doba víceúčelového hřiště: 

      Pondělí – neděle 7:00 – 24:00 hodin 

      

2. Objednávání víceúčelového hřiště v pracovních dnech od 8.00 do 14.30 hodin,  

tel: 605 236 669 

 

 

 

 

SPRÁVCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ: 

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace 

ul. Svojsíkova 833 

737 01 Český Těšín 

tel: 602 794 825 

 

 

 

 

Tento „Provozní řád“ nabývá účinnosti dne 1. 5. 2014           

                                                                                            

Bc. Kroček Vladimír 

ředitel                             


