
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  

SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ 

Vážení návštěvníci,  
toto hřiště je Vám dáno k dispozici pro využití Vašeho volného času. Pro 
zpříjemnění Vašeho pobytu Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto 
návštěvního řádu, vydaného na základě obecně závazné vyhlášky č. 
6/2001 Sb. hl. města Prahy, o zeleni a obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 
Sb. hl. města Prahy, o čistotě. 

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: 
• sportovní hřiště je určeno pro mládež od 15 let 
• sportovní aktivity mládeže do 15 let doprovází a je neustále přítomna dospělá 

osoba (starší 18 let), která zodpovídá za dodržování bezpečnosti, kázně a 

pořádku 
• hřiště je určeno pro volejbal, nohejbal, košíkovou a další míčové hry 
• hřiště lze používat pouze k tomu účelu, ke kterému je určeno 
• za odložené věci správce hřiště neručí 

NA HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ: 
• poškozovat a znečišťovat prostory hřiště, zařízení a vybavení 
• vstupovat se zvířaty 
• jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích 
• kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky  
• přinášet jakékoliv předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli 

způsobem s nimi manipulovat 
• používat motorová vozidla 
• stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně 
• pořádat propagační, reklamní a jiné akce  
• užívat zařízení hřiště pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při 

zjištění závady na zařízení 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 
• respektovat návštěvní řád a pokyny správce 
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe  
• udržovat čistotu 
• při vstupu na hřiště a při odchodu z něj uzavřít vstupní branky 

 

 

 

✆158    ✆156    ✆155    ✆150 VOLEJ/CALL 112 
 Policie Městská policie Zachranná služba Hasiči Tísňové volání 

ZA DODRŽOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VÁM MČ 

DĚKUJE A PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ 

ZÁŽITKY! 
 

PROVOZNÍ DOBA: 

PROVOZNÍ DOBA 

 

 

 

 

 

POKUD  

SE SETKÁTE  

S POŠKOZOVÁNÍM VYBAVENÍ  

     HŘIŠTĚ NEBO ZELENĚ,  

OZNAMTE TO PROSÍM  

NEPRODLENĚ  

MĚSTSKÉ POLICII 

 

Sportovní hřiště je kontrolováno dle ČSN EN 15 312. 
Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené 
neopatrností nebo nedodržováním provozního 
řádu, jakož i pokynů správce, nenese správce 
žádnou odpovědnost! 

Za poškození hřiště lze uložit podle § 8 zákona 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
pokutu až do výše 50.000 Kč, poškození může 
být posouzeno také jako trestný čin podle 
§ 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

 

PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ:  
Městská část Praha 11,  
Úřad MČ Praha 11,  
Odbor životního prostředí, 
Ocelíkova 672, Praha 4,  

tel.: 267 902 332 


