Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem a
dodržovat jeho ustanovení.

SPRÁVA HŘIŠTĚ:
Majitel a provozovatel (správce):
Obec Neuměřice, Neuměřice čp. 85, 273 26, IČ 00234729, tel. č. 312583119, 724180531, starosta
602346991, www.obec-neumerice.cz, email: obec@obec-neumerice.cz
Upozornění:
Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
Majitel (také provozovatel, správce) nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením
tohoto řádu.
Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.
§1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Hřiště je určeno k provozování těchto sportů: Malá kopaná / Nohejbal.
Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s provozovatelem areálu a která
splní podmínky tohoto provozního řádu.
Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po
celou dobu je povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, dbát
upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.
Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením.
§2
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky,
cvičky, lisovky).
§3
PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ
Za plynulý provoz hřiště odpovídá provozovatel hřiště.
Denní provoz víceúčelového hřiště :
- pracovní dny a dny pracovního volna:

08:00 hod. – 16:00 hod, max. 20:30 hod

Objednávky zajišťuje provozovatel areálu na telefonu +420 312583119, +420 602346991 minimálně
24 hodin před samotnou sportovní akcí.
Maximální doba rezervace v jednom dnu jsou 4 hodiny a minimální doba je 1 hodina (lze upravit po
dohodě s provozovatelem areálu). V objednávce uvede zájemce své jméno, předpokládaný druh
provozovaného sportu a dobu, kdy chce na hřišti sportovat.
Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba
hřiště uvolnit.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště nebo v odůvodněných
případech, je jeho pronajímatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl
povinen tuto skutečnost předem oznamovat.
V podzimních a zimních měsících je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost pouze při venkovní
teplotě nad +5 °C a bez sněhové pokrývky.
Vstup do sportovního areálu je možný pouze hlavním vchodem.
Nelze-li ze strany zájemce dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den
před stanoveným časem a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.
V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení je uživatel povinen tuto závadu
neodkladně nahlásit provozovateli hřiště, pokud tak neučiní, bude způsobená škoda vymáhána po
něm.
Vybírání poplatku za prováděné služby, sportovních potřeb provádí pronajímatel hřiště a to při
osobním předání klíčů od areálu nebo dle předchozí domluvy. Klíče vrátí uživatel pronajímateli
osobně nebo dle předběžné domluvy.
§4
ZÁKAZY A POBYT V ZAŘÍZENÍ
V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení hřiště.
V této souvislosti zde platí zákaz :
-

-

vstupu mimo provozní dobu
vstupu do ostatních prostor v areálu mimo hřiště
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš)
vstupu v nevhodné obuvi s kolíky - kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou
nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem apod.). Obuv nesmí narušovat povrch
použitím nevhodného dezénu
používání sportovního náčiní, které by mohlo poškodit povrch hřiště (hokejky, apod.)
manipulace s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.
používat otevřený oheň
přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
jízdy na kole, kolečkových bruslích, motorových vozidlech, skateboardu apod.
vstupu dětem do 10 let bez zákonného zástupce nebo trenéra
užívání omamných látek

-

vstupu podnapilým osobám
kouření v celém areálu
odhazování žvýkaček
konzumace jídla a nápojů na hrací ploše
střelba míčem proti plotu, zdi (pokud nejde o střelbu na bránu)
přemísťování pevného nebo mobilního zařízení mimo stanovená místa
lezení po konstrukcích, sítích apod.
narušování veřejného pořádku nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
vodit psy a jiná zvířata na hřiště
provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid
obyvatel bydlících v nejbližším okolí bez souhlasu provozovatele

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím
osobám.
Divákům je dovoleno sledovat utkání pouze z prostor k tomu určených.
Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy na víceúčelovém hřišti.
Konzumace alkoholických nápojů v areálu je možná jen se souhlasem pronajímatele areálu.
Při konání sportovních akcí pořádaných jinými zájmovými složkami přebírá dohled a dozor nad
zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných
předpisů, včetně tohoto provozního řádu pořadatelská služba dané zájmové složky.
Povinnosti uživatele:
-

-

-

-

uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné
škody neprodleně oznámí provozovateli, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel
neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším
uživatelem při přebírání hřiště
Po dokončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím
používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit provozovateli,
který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti
uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném
rozsahu uživatel, který škodu způsobil
pronajímatel areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných
uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního
areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky
poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši
míče a jiné sportovní náčiní mimo sítí na volejbal, nohejbal (jsou součástí vybavení hřiště) si
zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.
Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel oprávněn vyloučit na dobu
neurčitou užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování
způsobují či za ně zodpovídají.

§5
POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ A VYBAVENÍ
Místním občanům je areál přístupný zdarma ve volných termínech, jinak dle poplatků za užívání
uvedených v ceníku. Výše poplatků, slevu či osvobození od poplatků stanovuje zastupitelstvo obce.
Pronájem je možno uskutečnit i jednorázově, bez uzavřené nájemní smlouvy.
Způsobenou škodu na majetku hřiště je uživatel povinen uhradit v plné výši.
Provozovatel - správce vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení, pokud není uzavřena nájemní
smlouva nebo ujednáno jinak. Přehled rezervací je pro informaci veřejnosti u pronajímatele nebo
na internetu www.obec-neumerice.cz. V případě, že se hráč nedostaví do smluvené doby, jeho
rezervace se ruší.
Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny pronajímatele - správce a v případě jakéhokoliv porušení
tohoto řádu mohou být uživatelé správcem z užívání areálu vyloučeni a akce ukončena.
Pro soukromé účely není povoleno užívat ozvučovací techniku a akce musí být ukončena nejpozději
do 22:00 hodiny.
Vstupné na víceúčelové hřiště

Čas

Sazba v Kč

Místní občané

V neobsazeném termínu

zdarma

ostatní

Dle rezervace

500,-

Turnaj

1 den

1000,-

§6
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči

Záchranná
služba

Policie
ČR

Tísňové
volání/SOS

Kontakt pro rezervaci
(OÚ Neuměřice)

150

155

158

112

312583119, 602346991

§7
ZÁVĚR
Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne
30.10.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

Zdeněk Kučera, starosta

