
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

● multifunkční hřiště u školy v Komárově (dále jen 
„hřiště“) je víceúčelovým sportovištěm pro spor-
tovní vyžití žáků ZŠ a MŠ v Komárově, rekreační vy-
žití občanů a sportovních oddílů obce;
● provozovatelem hřiště je Úřad městské části 
Opava-Komárov, který zodpovídá za kompletní sprá-
vu hřiště jeho údržbu a provoz;
● přednost při využívání hřiště má školní výuka 
a akce pořádané školou;
● povinností každého uživatele hřiště je řídit se 
provozním řádem, pokyny dozírajících osob a dobrý-
mi mravy; 
● uživatel nesmí úmyslně ničit, znehodnocovat  
vybavení hřiště, nebo jakkoliv je znečišťovat;
● poškození hřiště či nářadí bude hradit uživatel  
v plné výši;
● uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní  
nebezpečí a zodpovědnost; 
● provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé 
škody a úrazy a současně neodpovídá za případnou 
ztrátu odložených věcí;
● na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou 
zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návyko-
vých látek a které by mohly svým jednáním narušit 
pořádek, bezpečnost a čistotu;
● při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést 
jej do původního stavu a uklidit odpadky do koše; 
● porušování uvedených pravidel může být  
důvodem k vykázání z hřiště;

● opakované či úmyslné poškození sportoviště, 
jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může 
mít za následek odepření dalšího užívání hřiště 
konkrétní osobě nebo skupině osob;
● v době uzavření hřiště je vstup přísně  
zakázán.

V AREÁLU HŘIŠTĚ JE PŘÍŠNĚ ZAKÁZÁNO

● jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích  
a skateboardu;
● vstupovat se psy či jinými zvířaty;
● vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky s kolí-
ky, kopačky „lisovky“, boty na špičatém podpatku, 
apod.), doporučena je sálová obuv, případně speciál-
ní obuv na umělý povrch;
● kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat 
omamné látky a manipulovat s otevřeným ohněm;
● přinášet nápoje ve skleněných obalech; 
konzumovat potraviny;
● rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch; 
● znečišťovat umělý povrch vyplivnutou žvýkač-
kou;
● zavěšovat se na ploty, koše a brankové sítě,  
přelézat plot;
● úmyslně překopávat míče přes oplocení hřiště;
● pouštět reprodukovanou hudbu;
● provádět veřejnou produkci a vytvářet nadměr-
ný hluk, který by ohrožoval klidné užívání školního 
hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.

PROVOZNÍ ŘÁD
MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

PROVOZOVATEL
Úřad městské části Opava-Komárov

Podvihovská 16, 747 70, Opava-Komárov

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
IZS
112

Hasiči
150

Záchranná služba
155

Městská policie
156

Policie
158

Úřad městské části 
Opava-Komárov

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 
od 15. 4. do 31. 10.

ČERVENEC, SRPEN
pondělí-pátek 10.00—19.00

sobota 10.00—18.00
neděle, svátky 13.00—18.00

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN
pondělí-pátek 16.00—19.00

sobota 10.00—18.00
neděle, svátky 13.00—18.00

Vstup na hřiště je bezplatný.

Upozornění pro návštěvníky: areál je monitorován kamerovým systémem!

Při opakovaném či úmyslném nedodržení pravidel tohoto provozního řádu 
bude uvědoměn zástupce provozovatele a Městská policie.


