OBEC Žďár nad Metují
Provozní řád hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
Hřiště: na pozemku p.č. 479/2 v obci a k.ú. Žďár nad Metují – zahrnuje:
oplocené víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem
kabiny
travnaté hřiště s herními prvky
Majitel a provozovatel:
OBEC Žďár nad Metují sídlem Žďár nad Metují č.p. 60, 549 55, IČ 00273279
Správce:

Čl. 1
Předmět úpravy

1. Provozní řád upravuje provoz hřiště na pozemku p.č. 479/2 v obci a k.ú. Žďár nad Metují.
Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
2. Hřiště slouží k provozování sportovních činností, především k provozování míčových her.
Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s předchozím písemným souhlasem
provozovatele.
Čl. 2
Provozní doba
1. Hřiště je v provozu celoročně.
2. Provozní doba je určena:
pro sportoviště s umělým povrchem pondělí – neděle

9 – 22:00 hod

pro dětské hřiště s herními prvky

9 – 20:30 hod.

pondělí – neděle

-

Travnaté hřiště je přístupno veřejnosti volně bez předchozích rezervací. Volný přístup
na hřiště je omezen v hodinách rezervovaných pro skupiny, utkání nebo jiné akce.

-

Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem lze využívat pouze po předchozí
rezervaci nebo v hodinách, které jsou rozvrhem určeny široké veřejnosti.

3. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce nebo
provozovatel hřiště oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz, aniž by tato
skutečnost musela být předem oznámena objednateli.
4. Provozní dobu zpřesňuje rozvrh hodin a rezervací.
Čl. 3
Rezervace, rozvrh, ceník
1. Rozvrh hodin a rezervací sestavuje a zveřejňuje správce hřiště.
2. Žádosti o rezervace se podávají prostřednictvím:
- Rezervačního systému,
- Správce hřiště nebo
- Obecního úřadu Žďár nad Metují.
3. Žádost o rezervaci obsahuje informace:
- účel a čas rezervace (tj. provozovaná sportovní činnost, den a čas),
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-

údaje o osobě odpovědné za rezervaci a její kontaktní údaje (vedoucí skupiny).

4. Žádosti o rezervaci schvaluje správce. Rezervaci je možné schválit pouze v případě, že je
v souladu s rozvrhem hodin a je stanovena jedna osoba odpovědná za rezervaci (vedoucí
skupiny).
5. Rezervaci potvrzuje správce prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.
6. Ceník za užívání hřiště vydává a zveřejňuje provozovatel. Užívání víceúčelového hřiště
s umělým povrchem se hradí v hotovosti správci nebo jeho pověřenému zástupci při
vstupu.
7. Provozní řád, rozvrh hodin a rezervací, a ceník, se zveřejňují formou v místě obvyklou,
zejména na webových stránkách provozovatele, zveřejněním v tištěném zpravodaji a
vyvěšením v prostoru hřiště.
Čl. 4
Správa hřiště
1. Správu hřiště vykonává provozovatelem určený správce a jeho pověření zástupci.
2. Správce hřiště povoluje užívání hřiště výhradně ke sportovním účelům. Užívání hřiště
k jiným účelům a užívání hřiště po dobu delší než 24 hod schvaluje správce s předchozím
souhlasem provozovatele hřiště.
3. Správce sestavuje rozvrh využití hřiště, vede evidenci rezervací a zodpovídá za výběr
poplatků. Správce v rozvrhu určuje dobu, kdy je hřiště volně přístupné veřejnosti bez
předchozích rezervací.

Další ustanovení o správci se vztahuje i na jeho pověřené zástupce.
4. Správce a jeho pověření zástupci (dále jen „správce“).
-

zodpovídají za plynulý provoz hřiště, přípravu a úklid sportovního vybavení,

-

kontrolují stav hřiště, sportovního vybavení a zázemí; předchází jeho poškození a
provádějí jeho běžnou údržbu.

5. Správce je oprávněn:
-

vykázat uživatele nebo návštěvníky hřiště, pokud porušují provozní řád hřiště, a to bez
nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu,

-

vymáhat na uživateli nebo návštěvníkovi hřiště dodržování provozního řádu a
upozorňovat je na přestupky proti provoznímu řádu,

-

uzavřít hřiště v případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek nebo
v případě dalších okolností, které brání užívání hřiště.

6. Správce ani provozovatel hřiště neručí:
-

za ztrátu příp. poškození osobních věcí, za úrazy a za ostatní škody, jsou-li způsobené
vlastním zaviněním uživatele nebo návštěvníka, nebo vzniklé nedodržováním tohoto
provozního řádu nebo nedodržováním ostatních předpisů.
Čl. 5
Povinnosti uživatelů a návštěvníků
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1. Uživatelé hřiště konají sportovní činnosti na své vlastní nebezpečí.
2. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni:
-

využívat hřiště pouze ke sportovním účelům a to v souladu se schválenou rezervací
nebo v souladu s rozvrhem hodin,

-

seznámit se s provozním řádem hřiště a dodržovat jej,

-

používat vhodnou sportovní obuv na umělém povrchu víceúčelového hřiště,

-

dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany,

-

udržovat čistotu; v případě způsobení znečištění uvést hřiště do původního stavu,

-

uklidit sportovní vybavení a uzamknout hřiště po skončení činnosti, předat klíče správci
(není-li sjednáno jinak) a ohlásit aktuální stav hřiště a jeho vybavení správci,

-

dbát ochrany hřiště a jeho vybavení; jakékoliv poškození ihned ohlásit správci,

-

zasáhnout a ohlásit správci, obecnímu úřadu nebo Policii ČR případy ničení hřiště a
vandalismu.

3. Platí přísný zákaz:
-

Vstupovat na umělý povrch ve znečištěné či nevhodné obuvi,

-

Jízdy na kole a skateboardu (zákaz se netýká travnaté plochy),

-

jízdy na kolečkových bruslích mimo rozvrhem vyhrazené hodiny,

-

Znečišťování a poškozování umělého povrchu a sportovního vybavení, poškozování a
lezení na oplocení,

-

Odhazování odpadků mimo určené nádoby,

-

Kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog,

-

Užívání skleněných nádob na hřišti,

-

Ohrožovat svým nevhodným chováním zdraví jiných uživatelů, omezovat je, nebo
obtěžovat ostatní uživatele hřiště, návštěvníky a nejbližší okolí,

-

Pořádat na hřišti jakoukoliv akci bez předchozího souhlasu provozovatele nebo
správce.

-

Na herních prvcích dětského hřiště je zakázáno houpání vestoje, lezení na herní prvky
konstrukcí, zákaz jízdy na kolech mezi prvky.

4. Zákaz vstupu na hřiště platí pro:
-

Děti mladší 7 let bez doprovodu osoby starší 18-ti let,

-

Osoby v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek či drog,

-

Zvířata.
Čl. 6
Ostatní ustanovení
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1. Provozní řád hřiště je závazný pro všechny uživatele hřiště a návštěvníky, dále pro
zaměstnance provozovatele a ostatní osoby, které vykonávají správu hřiště.
2. Provozní řád hřiště nabývá účinnosti dne 1.7.2018

Pavel Šubíř

Starosta obce
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