Provozní řád sportovního areálu ve Stojicích
čl.1 Využívání sportoviště
1.

Sportovní areál je majetkem Obce Stojice, správcem areálu je osoba pověřená OÚ Stojice.

2.

Zřizovatelem a provozovatelem je Obec Stojice.

3.

Plochy slouží k rekreačním a sportovním účelům. Je zde povoleno provozovat pouze činnost, pro
kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno.

4.

Sportoviště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových
skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, nohejbal, volejbal, badminton, fotbal, apod.).

5.

Uživatelem sportoviště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního
řádu.

6.

Celý areál včetně zázemí je možné si pronajmout na soukromu akci. Pořádání takovéto akce povoluje
OÚ Stojice, na základě žádosti pořadatele akce.

čl. 2 Provoz a správa sportoviště
2.1 Provozní doba sportovního areálu
Podle ročního období je sportoviště přístupné za vhodných povětrnostních podmínek po dobu denního
světla tj. v období od 1.4. do 31.10. cca od 7,00 do cca 21,00
a v období od 1.11. do 31.3. od 8,00 do 18,00 hodin.
Víceúčelový kurt je přístupný pouze v období duben -říjen.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je víceúčelový kurt uzavřen.

2.2 Správce sportoviště
Správce sportoviště je osoba pověřená OÚ Stojice.
Správce:
• má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozního řádu sportoviště,
• po ukončení hry zkontrololuje bezvadný stav hřiště,
• v případě nahlášené, nebo zjištěné závady co nejdříve dle závažnosti závady rozhodne o případném
uzavření či omezení provozu hřiště do odstranění závady,
• vyúčtovat poplatek na příjmovém dokladu a kopii dokladu s inkasovanou částkou předat
v dohodnutém intervalu pracovnici OÚ k zaúčtování,
je v případě zjištění porušení provozního řádu hřiště oprávněn nařídit opatření, které zjednají
okamžitou nápravu,

•

• má právo z hřiště vykázat osoby, které porušují tento řád,
• v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je oprávněn částečně omezit a
nebo zcela zrušit provoz,

• v případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je
oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz(podle závažnosti závady).

2.3 Víceúčelový kurt
1.
Objednání kurtu – zamluvení je možné provést u správce hřiště, osobně či telefonicky. Přednostní
právo mají občané Stojic.
Cena pronájmu: poplatek za 1 hodinu hry je 20 Kč pro občana Stojic, 40 Kč pro občany z jiných

2.

obcí.
3.

Kurt je možno obsadit na 60 minut. V případě, že nejsou další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit.

4.

Pohyb na kurtu je možný jen ve vhodné obuvi.

5.
Uživatel víceúčelového kurtu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat povolený
druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku.
6.
V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu víceúčelového
kurtu pouze hrajícím osobám + rozhodčím. Divákům je dovoleno sledovat zápasy za hrazením hřiště.
7.
Klíče od kurtu se půjčují a vracejí u správce hřiště . Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za
provoz kurtu.
Po ukončení hry předá kurt správci v upraveném bezvadném stavu.

8.

čl.3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
V prostoru sportoviště je přísně zakázáno :
•

jakékoli znečišťování nebo poškozování plochy areálu,

•

vstupovat podnapilým osobám

•

manipulovat s otevřeným ohněm

•

přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a
bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

•

vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy

•

úmyslně ničit a poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň,

•

jízda na kole, koloběžce, skateboardu (kola se ukládají na vyhrazených místech)

•

venčení psů, volné pobíhání psů bez vodítek a náhubků,

•

střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti

•

odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

•

manipulace s ostrými předměty

•

přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

•

lezení po konstrukci branek, plotech

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.
Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo
obtěžovat nejbližší okolí .
Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních
účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a
vlastního oplocení kurtu.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu a to i v případě použití
poškozeného zařízení sportoviště.

Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele .
V případě souběžného konání kulturní či sportovní akce je uživatel povinen respektovat pokyny pořadatelů
v zájmu jejího nerušeného průběhu.
Vstup, použití a pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí.
Uživatelé jsou povinni využívat areál tak, aby předcházeli možnosti vzniku úrazu, požáru, poškození nebo
jiným haváriím a aby svou činností, zejména hlukem, neobtěžovali obyvatele obce.
Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanovením provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování
dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
Za úmyslné poškození víceúčelového kurtu, herních prvků a dalšího zařízení sportoviště nese uživatel
odpovědnost v plné výši a škoda bude po něm vymáhána.
Osobám mladším 10-ti let je vstup na hřiště, povolen pouze v doprovodu trvalého dozoru, tj. rodičů či jiných
odpovědných osob do věku více jak 18-ti let.
Za škodu způsobenou dítětem nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel
povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo na OÚ Stojice.

čl.4 Důležitá telefonní čísla:
POLICIE ČR

158

HASIČI

150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

SPRÁVCE AREÁLU
OBECNÍ ÚŘAD

606220477
774 532 353

čl.5 Další ustanovení
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti
s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště či Obecnímu úřadu ve Stojiích.
3. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.
4. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou
vyvěšeny na úřední desce OÚ a na webových stránkách OÚ.
5.

Schváleno dne 2.10.2012 na pravidelném zasedání ZO obce Stojice.

6. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště, výše poplatku za 1 hodinu pronájmu
může být změněna pouze rozhodnutím ZO obce Stojice.
Miloš Tesař
starosta obce

