
Provozní řád víceúčelového hřiště 
VEDROVICE 

 

Část 2.  
Skatepark 

 
 
 

Čl. 1 Využívání hřiště 
 

1. Provozovatelem a správcem víceúčelového hřiště je OÚ Vedrovice. 
2. Skatepark je vhodný pro jízdu na skateboardu, bruslích a BMX kole 
3. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce víceúčelového hřiště a 

ustanovení tohoto provozního řádu. 
4. V případě organizovaných akcí je třeba toto ohlásit na OÚ Vedrovice a organizátor je 

poté povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat dohodnutý druh sportu. 
5. Všichni uživatelé a návštěvníci hřiště jsou povinni po celou dobu užívání hřiště dbát 

bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku. 
 

Čl. 2 Provoz a správa hřiště 
 

1. Areál hřiště je volně přístupný veřejnosti, použití areálu na vlastní odpovědnost  
2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště: 
                     -  Duben-Září       Po-Pá 8:00-21:00 hod.,   So-Ne 9:00-22:00 
                     -  Říjen-Březen     Po-Pá 8:00-17:00 hod.,   So-Ne 9:00-18:00 
3. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, 

zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště. 
4. Dětem mladším 6-ti let je vstup do prostoru skateparku povolen pouze v doprovodu 

trvalého dozoru, tj. rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18 -let  
5. Zařízení skateparku jsou určena především pro mládež starší 15-ti let. Děti do15-ti let 

věku mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů nebo stálého dohledu osob 
starších 18-ti let. 

6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je jeho správce oprávněn částečně 
omezit anebo zcela zrušit provoz skateparku. 

7. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu ihned nahlásit správci hřiště. 

 
 

 
 



 
 

Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 
 

1. V areálu skateparku je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování všech 
ploch. 

2. V areálu skateparku je dále zakázáno: 
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 
- manipulovat s ostrými předměty 
- vstupovat do areálu mimo vyhrazenou provozní dobu 
- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa 
- konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu (mimo organizované akce) 
- vstupovat se psy či jinými zvířaty 
- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek a drog 
- kouřit 
- rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu 
- odhazování žvýkaček 
3. V areálu skateparku je také zakázána hra s míčem nebo jiné používání míčů. 
4. Jezdci mladší 18-ti let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku ochranné 

pomůcky (helma, chrániče loktů a kolen). 
5. Před zahájením jízdy ve skateparku se doporučuje vlhkým hadrem setřít prach, 

z pojízdného povrchu překážek, který může způsobit podklouznutí. 
6. V případě dešťových nebo sněhových srážek je skatepark automaticky mimo provoz. 

Při následné sněhové pokrývce až do jejího odhrnutí.  
7. Odhrnování sněhu smí provádět pouze pracovník OÚ Vedrovice, popř. jiné osoby pod 

jeho dohledem. 
8. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno používat jednotlivá 

zařízení vždy za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pouze jedna provádí jízdu. 
9. Uživatel skateparku nesmí svým chováním ohrožovat uživatel své zdraví a zdraví 

jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí. 
10. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků či poškozovat sportovní zařízení. 
11. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a 

to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za 
případnou ztrátu odložených věcí. 

 
 

Čl. 4 Další důležitá ustanovení 
 

1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný 
pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou 
oprávnění pracovníci informovat policii. 

2. Tento provozní řád a jeho případné změny jsou a budou k dispozici také na webových 
stránkách OÚ. 

 
 
 

Richard Janderka 
starosta obce Vedrovice 



Důležitá telefonní čísla: 
 

Policie ČR        158                     
Hasiči               150 
Záchranná služba    155 
Správce areálu        725488725 nebo  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


