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Provozní řád víceúčelové sportovní plochy –  
ul. České mládeže 8, Ústí nad Labem 

 

Děkan Pedagogické fakulty UJEP vydává tento provozní řád víceúčelové sportovní plochy 
PF UJEP umístěné v areálu sportovní haly PF – ul. České mládeže 8, Ústí nad Labem  - na 
základě dohody se společenstvím vlastníků Resslova 839/13: 
 

 
1. Úvod 
Provozní řád pro sportovní plochy v areálu sportovní haly PF UJEP zohledňuje časové          
a početní okolnosti obsazení hracích ploch. Obsazení hracích ploch je primárně určeno 
k účelům výuky studentů PF UJEP pod vedením kvalifikovaných pedagogů PF UJEP. 
 
Z hlediska důležitosti je možné volný prostor víceúčelové sportovní plochy využít k realizaci 
akademických soutěží a soutěží v rámci oddílů UJEP, v ojedinělých případech ke 
komerčnímu využití zejména pro smluvní partnery PF UJEP.  
 
 
2. Provoz na hracích plochách ve VŠEDNÍ DNY: 

 beachvolejbalové dvorce a provozování individuálních popř. málopočetných 
sportovních her (tenis, nohejbal aj.) – od 8,00 hodin podle světelných podmínek, 

 kolektivní (sportovní hry s větším počtem hráčů – plocha s umělou trávou) – v době 
8,00 – 18,00 hodin. 

 
 
3. Provoz na hracích plochách v době VÍKENDU: 

 beachvolejbalové dvorce a provozování individuálních popř. málopočetných 
sportovních her (tenis, nohejbal aj.) – od 8,00 hodin podle světelných podmínek, 

 obsazení hrací plochy pro kolektivní (sportovní hry s větším počtem hráčů – plocha 
s umělou trávou) o víkendových dnech bude dáváno na vědomí Společenství 
Resslova 839/13 předem (forma podávání informací bude předmětem další dohody). 
Provoz bude umožněn v sobotu v době 9,00 – 16,00 hod, v neděli v době 10,00-
12,00 hod. 

 
Provozovatel se zároveň zavazuje, že bude usilovat o dodržování pravidel slušného chování 
účastníků aktivit. Během organizované výuky přebírá v tomto směru odpovědnost 
kvalifikovaný dozor PF UJEP.     
 

Provozovatel zajistí užívání hřiště v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. (hygienické 
limity pro hluk). 
 

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele sportovní plochy s platností od 12. 5. 2008  
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 10. 5. 2008 
 
 
 
 
 

Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 
Děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 
Zpracoval: Ing. Bertl, tajemník  PF 


