
SPORTOVNÍ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
ul. Halasova, Ostrava-Vítkovice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
155 Záchranná 

služba
156 Městská 

policie
158 Policie150 Hasiči112 IZS

Sportovní víceúčelové hřiště ul. Halasova (dále jen „hřiště“) je určeno 
především pro tyto sportovní aktivity: VOLEJBAL, TENIS/NOHEJBAL, 
STREETBALL, MALÁ KOPANÁ/HÁZENÁ 

1.  Hřiště je sportovištěm pro sportovní vyžití žáků SPŠ, ZŠ a MŠ MOb 
Vítkovice, rekreační využití občanů a sportovních oddílů obce. 
Hřiště se skládá ze dvou hracích ploch. 

	 •		Hrací	 plocha	 ČERVENÁ	 (VOLEJBAL,	 TENIS/NOHEJBAL, 
2x	STREETBALL)

	 •		Hrací	plocha	ZELENÁ	(TENIS,	MALÁ	KOPANÁ/HÁZENÁ).
2.  Přednost při využívání hřiště má školní výuka, zájmové kroužky 

a akce pořádané školou.
3.  Provozovatelem hřiště je městský obvod Vítkovice, který odpovídá 

za kompletní správu hřiště, jeho údržbu a provoz.
4.  Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, 

pokyny	dozírajících	osob	(učitel,	trenér	a	správce)	a	dobrými	mravy.	
Uživatel nesmí úmyslně ničit, znehodnocovat vybavení hřiště, nebo 
jakkoliv jej znečišťovat.

5.	 	Na	hřiště	mají	přístup	pouze	osoby	se	souhlasem	správce,	v případě 
žáků SPŠ, ZŠ a MŠ ve Vítkovicích pouze za doprovodu učitele nebo 
trenéra.	 Na	 hřišti	 je	 položen	 umělý	 povrch,	 proto	 je	 zde	 přístup 
pouze ve sportovní obuvi.

6.	 	V celém	areálu	hřiště	je	zakázáno:
	 •		vjezd	motorovým	i	jiným	vozidlům	(výjimku	tvoří	vozíky	zdravotně	

postižených	osob	a	vozidla	zvláštního		určení)
	 •		poškozovat	 vybavení	 hřiště,	 znečišťovat	 prostor	 odpadky, 

sprejerskými nápisy
	 •		vstupovat	se	psy	a	jinými	zvířaty
	 •		používat	herní	zařízení	k	jiným	účelům	a	jiným	způsobem,	než	ke	

kterým jsou  určena  
	 •		nocovat,	 tábořit	 a	 rozdělávat	 nebo	 udržovat	 otevřený	 oheň, 

odhazovat hořící nebo doutnající  předměty
	 •		kouřit,	konzumovat	alkoholické	nápoje	a	užívat	jakékoliv	omamné	

látky

	 •		poškozovat	vybavení	a	veřejnou	zeleň	(stromy,	keře,	trávníky,…)
	 •		užívat	 herní	 zařízení	 k	 jiným	 účelům	 a	 jiným	 způsobem,	 než	 ke 

kterým jsou  určena
	 •		užívat	herní	zařízení	v případě,	že	je	zřetelně	vidět	jeho	poškození,	

nebo je-li na zařízení závada viditelně  označena
	 •		jezdit	na	kole,	stanovat,	nocovat
7.  Míče pro jednotlivé určené sportovní aktivity a další sportovní 

vybavení	(sloupky	a	sítě)	je	možno	si	zapůjčit	u	správce	hřiště.	Výše	
vratné kauce za zápůjčku 1ks míče na nohejbal, streetball a volejbal 
činí	300,-	Kč	a	ostatních	míčů	činí	50,-	Kč	k rukám	správce	hřiště.		

8.  Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned 
hlásit správci hřiště.

9.	 	Poškození	hřiště	nebo	poškození	nářadí	bude	hradit	uživatel	v plné	
výši.

10.  Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpo-
vědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, 
které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním 
provozního řádu, nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí.

11.	 	Na	 hřiště	 je	 zákaz	 vstupu	 osobám,	 které	 jsou	 zjevně	 pod	 vlivem 
alkoholu nebo návykových látek a které by mohly svým jednáním 
narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu.

12.  Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního 
stavu a uklidit odpadky do koše.

13.		Porušování	 uvedených	 pravidel	 může	 být	 důvodem	 k  vykázání 
z areálu	hřiště.

14.  Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení 
tohoto provozního řádu může mít za následek odepření dalšího 
užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.

15.		V době	uzavření	areálu	hřiště	je	vstup	přísně	zakázán.
16.  Porušení tohoto řádu může být postihováno pokutou podle 

obecních předpisů.
17.  Provozní řád nabyl účinnosti 1. 10. 2019.

Hřiště slouží přednostně školní tělovýchově v době vyučování, 
během provozu školní družiny a pro pořádání akcí SPŠ, ZŠ 
a MŠ ve Vítkovicích
Doba využití během školního roku: 8:00  - 16:00 hod. v pracovní 
dny.

DObA VyuŽITÍ PRO VEŘEJNOST:
Pondělí – pátek 16:00 – 20:00 hod.

Sobota 09:00 – 20:00 hod.

Neděle  09:00 – 20:00 hod.

Svátky a doba školních 
prázdnin 09:00 – 20:00 hod.

od 1.10. – 31.10. a 1.4. – 30.4.
Pondělí – pátek 16:00 – 18:00 hod.

Sobota a neděle 9:00 – 18:00 hod.

Svátky a doba školních 
prázdnin 9:00 - 18:00 hod.

od 1. 11. – 31. 3. hřiště uzavřeno
Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena 
dle světelných a klimatických podmínek. Vlastník a provozovatel 
hřiště si vyhrazuje právo na výjimky či změnu provozní doby.

Rezervace pro skupiny je možná u správce hřiště, a to buď na 
konkrétní den, nebo na konkrétní hodinu(y): 
•  Při rezervaci na konkrétní den je objednatel povinen uvést správci 

hřiště název hrací plochy (ČERVENÁ, ZELENÁ), jméno, příjmení, 
telefonický kontakt a uhradit stanovenou sazbu za pronájem 
hřiště. Výše sazby za celodenní pronájem hřiště činí 500 Kč.

•  Při rezervaci na konkrétní hodinu(y) je objednatel povinen uvést 
správci hřiště název hrací plochy (ČERVENÁ, ZELENÁ), jméno, 
příjmení, telefonický kontakt a uhradit stanovenou sazbu za 
pronájem hřiště. Výše hodinové sazby za pronájem hřiště činí 
100 Kč/hod.

Od shora uvedených sazeb je osvobozeno statutární město Ostrava 
(včetně městských obvodů) a příspěvkové organizace statuárního 
města Ostravy (včetně městských obvodů). 

Z  důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z  bez-
pečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím 
provozovatele provoz hřiště omezen či zrušen na dobu nezbytně 
nutnou. S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací 
hřiště) musí správce hřiště neprodleně informovat objednatele 
a dále informaci zveřejnit vyvěšením u vstupu na hřiště.

PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Vlastník a provozovatel hřiště:
Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice
Mírové nám. 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice
Tel.: 599 453 111 www.vitkovice.ostrava.cz

Telefonní číslo na správce hřiště:

+420 601 297 953


