
           MĚSTO MODŘICE
     náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

     
Provozní řád fotbalového hřiště s povrchem umělá tráva,

které je součástí areálu Městské haly Modřice

I. Úvodní ustanovení

Město Modřice jakožto vlastník a provozovatel areálu fotbalového hřiště s povrchem umělá tráva
(dále  jen  hřiště)  na  pozemku  parc.  č.  994/1  v Modřicích,  vydává  tento  Provozní  řád  určující
specifické  zásady  a  chování  uživatelů  a  návštěvníků  tohoto  sportoviště.   Porušení  tohoto
Provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu na sportoviště. Vlastníka zastupuje manažer Městské
haly  Modřice  a  dále  údržbář,  popř.  recepční,  kteří  dohlíží  na  dodržování  podmínek  tohoto
Provozního řádu, Návštěvního řádu i na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních,
bezpečnostních a hygienických. 

II.     Pravidla pro užívání hřiště

1. Hřiště je určeno výhradně pro provozování sportovních aktivit. Jakékoliv jiné, než sportovní
aktivity jsou zde zakázány!

2. Provozní doba hřiště je každý den, s výjimkou státem uznaných svátků, v době 8,00 h –
21,00 h
V případě nepříznivého počasí, které by mohlo vést ke zranění uživatelů nebo poškození
hřiště či okolí, může vlastník rozhodnout o okamžitém uzavření hřiště. 
Vlastník  má  také  možnost  rozhodnout  o  dočasném  uzavření  hřiště  z jiných  zejména
provozních důvodů.

3. Vstup a užívání hřiště probíhá prostřednictvím recepce Městské haly Modřice. Zde jsou
uživateli zapůjčeny klíče od hřiště. Uživatel je povinen takto zapůjčené klíče po 
skončení doby využití hřiště na recepci Městské haly Modřice osobně vrátit.

4. Umělé osvětlení hřiště je možno použít pouze se souhlasem vlastníka.

5. Vstup na hřiště je možný pouze ve sportovním úboru a obuvi vhodné na povrch 
s umělou travou. Je zakázáno sem vstupovat v oblečení či obuvi, která by mohly hřiště 
ušpinit či poškodit.  

6. V prostorách a nejbližším okolí hřiště se nenachází šatny a wc. Šatny a wc pro areál 
jsou umístěny v areálu travnatého hřiště v dochůzné vzdálenosti cca 400 metrů, které 
lze po dohodě se zástupci vlastníka primárně užívat. Dále je wc a šatny možno využít, 
po dohodě se zástupci vlastníka, v prostorách Městské haly Modřice 



7. Vstup na hřiště je dovolen pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez 
výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny pracovníků města, 
popř. pořadatelů akce. Za osoby mladší 15 let odpovídá pedagogický dozor, trenér, 
cvičitel nebo jejich rodiče. 

Na hřišti je zakázáno  :
- vstupovat v obuvi s kovovými výčnělky (např. v tretrách) nebo ve špičaté obuvi
- používat sportovní pomůcky, které mohou povrch hřiště poškodit 
- manipulace s ostrými předměty a jejich pokládání na hřiště
- jízda vozidly
- jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
- parkování jízdních kol, koloběžek, skateboardů a obdobných dopravních prostředků 
- kouření včetně elektronických cigaret, konzumace alkoholu a užívání omamných látek 
- manipulace s otevřeným ohněm
- přinášet skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, 

chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
- poškozovat zařízení 
- odhazovat odpadky včetně žvýkaček
- používat zařízení či nástroje, které mohou povrch hřiště znečistit chemikáliemi, oleji, 

ředidly, benzínem, naftou nebo obdobnými látkami
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem 
- vstupovat se psy a jinými zvířaty
- používat prostory hřiště i okolní zeleně jako „wc“

Uživatelé i návštěvníci jsou povinni:
- dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním
       neohrozili a neomezili ostatní návštěvníky
- chovat se v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
- nést odpovědnost za způsobené škody 
- po své návštěvě uklidit (zejména zlikvidovat případné odpadky)

Provozovatel – město Modřice  :
- neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí 
- neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení
- zodpovídá za údržbu areálu a odstraňování závad 

Pokud se setkáte  s poškozováním vybavení,  oznamte to prosím neprodleně recepci  Městské haly
osobně nebo na telefonicky na tel. čísle 608 577 099 nebo Městské policii Modřice na tel. 156 nebo
602 555 193.



Všechny osoby, které vstoupí do prostoru hřiště, se musí řídit tímto řádem. 
Areál je trvale monitorován kamerovým systémem se záznamem na recepci Městské haly Modřice.

V případě poškození hřiště nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána
tomu, kdo škodu způsobil.

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí. 

Děkujeme Vám, že dodržujete tento provozní řád. 

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba první pomoci: 155
Policie ČR: 158  
Městská policie Modřice: 156, 602 555 193
Recepce městské haly 608 577 099

Modřice, 24.08.2022                                                             Ing. Josef Šiška, starosta města


