Obec Staré Město

PROVOZNÍ ŘÁD
Sportovní areál Staré Město
Čl. I.
Základní ustanovení
1. Majitelem a provozovatelem „Sportovního areálu Staré Město“ (dále jen
„sportovní areál“) je Obec Staré Město, Staré Město čp. 145, 569 32 Staré Město,
IČO 00277380.








2. Sportovní areál je tvořen těmito sportovišti:
víceúčelové hřiště s umělým povrchem (dále jen „víceúčelové hřiště“)
cvičná tenisová stěna
dětský koutek s horolezeckou stěnou pro děti, dvě pískoviště, houpačky
minigolf
hřiště pro pétanque
fotbalové hřiště
skok do dálky - doskočiště

Ve sportovním areálu lze provozovat pouze sportovní činnosti, ke kterým jsou
konstrukčně
a stavebně uzpůsobeny.
3. Sportovní areál je určen pro sportovní využití žáků ZŠ a MŠ Staré Město,
veřejnosti, tělovýchovných, sportovních a zájmových organizací.
4. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce sportovního areálu (dále
jen „správce“)

Čl. II.
Provozní doba / viz. příloha /
Tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace působící v obci Staré Město, po vzájemné
dohodě, předloží správci vždy ke konci roku rozpis na využití sportovišť na celý následující
kalendářní rok. Na základě rozpisu, mají místní organizace, které reprezentují obec, možnost
využití fotbalového a víceúčelového hřiště zdarma.
Případné změny rezervované doby je nutné předem projednat se správcem.

Čl. III.
Základní podmínky provozu, údržba a správa areálu
1. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce – Josef Truhlář.
Rezervace sportovišť přijímá správce osobně nebo na telefonním č. 734 306 136.
Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě
neočekávaného uzavření areálu správcem či provozovatelem informován.

Výběrem poplatků za pronájem dle platného ceníku je pověřen správce, který po
platbě pronájmu vydá uživateli doklad o zaplacení. Poplatky se vybírají předem.
Správce vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin využití,
závady a popřípadě provedenou údržbu.
Za provoz a úklid sportovišť, které využije ke své činnosti ZŠ a MŠ Staré Město,
zodpovídá ředitelka ZŠ Staré Město.
2. Uživatelem sportovního areálu, vyjma víceúčelového a fotbalového hřiště může
být jedinec nebo skupina. Chce-li si uživatel rezervovat jednotlivé sportoviště
vyjma víceúčelového a fotbalového hřiště, může tak učinit u správce.
3. Uživatelem víceúčelového a fotbalového hřiště může být pouze nahlášená skupina.
Dobu a čas pronájmu dohodne vedoucí skupiny předem se správcem. Vedoucím
může být jen osoba starší 18-ti let. Vedoucí odpovídá za dodržení dohodnuté doby
a za úklid. Správce předá víceúčelové hřiště nebo fotbalové hřiště a po skončení je
převezme.
4. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem domluvenou rezervaci, je toto povinen
oznámit správci nejpozději 0,5 hodiny před dobou domluvené rezervace. Neučiníli tak, nebude příště brán zřetel na jeho další rezervace sportovišť. Toto neplatí,
dojde-li k náhlé změně klimatu (déšť, povětrnostní podmínky atd.), a nelze
rezervované sportoviště využít.
5. Míče jakož i jiné sportovní náčiní si uživatelé zajišťují sami. Hokejky se mohou
používat pouze plastové florbalové. Výjimkou jsou hole na minigolf a koule na
pétanque.
6. Je-li pronajat celý sportovní areál, není možný volný ani placený vstup na
sportoviště.
7. Důležitá tel čísla:
 Hasiči
 Záchranná služba
 Policie ČR
 Tísňové volání

150
155
158
112

Čl. IV.
Ceník sportovního areálu

/ viz. příloha /

Čl. V.
Povinnosti při užití sportovního areálu
1. Každý uživatel sportovního areálu je povinen seznámit se před započetím sportovní
činnosti s tímto provozním řádem a dodržovat veškerá jeho ustanovení.
Do sportovního areálu je zakázáno vstupovat jiným způsobem, nežli za použití
vstupních branek.
Do sportovního areálu smí vstoupit uživatel mladší 10 let pouze v doprovodu osoby
starší 18 let.
Do sportovního areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností,
uživatel je rovněž povinen si všechny vnesené věci odnést.

Uživatel sportovního areálu nesmí poškozovat nebo znečišťovat sportovní plochu,
veřejnou zeleň, oplocení, vybavení a zařízení sportovního areálu.
Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů.
Uživatel nesmí užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození nebo je-li
závada na zařízení viditelně označena.
Uživatel nesmí svoji činností, zejména hlukem, obtěžovat okolí sportovního areálu a
obyvatele obce.
Dále uživatel je povinen užívat sportovní areál tak, aby předcházel možnosti vzniku
požáru, nebo jiným haváriím.
Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost
za vnesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví.
Lékárnička je pro případ drobného zranění k dispozici u správce areálu.
Na hrací plochy možno vnášet nápoje pouze v plastových lahvích s uzávěrem.
Jízdní kola je možno na vlastní nebezpečí odkládat do stojanu ve sportovním areále.
2. V případě zjištění jakékoliv závady ve sportovním areálu je uživatel povinen tuto
skutečnost neodkladně oznámit správci. Uživatel je povinen uhradit provozovateli
sportovního areálu veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou.
Osoba zodpovědná za klíče od kabin, při jejich ztrátě uhradí všechny náklady spojené
s výměnou zámků.
3. Uživatelům sportovního areálu je zakázáno:
 vstupovat na hrací plochy v nevhodné obuvi (obuv s podpatkem, atd.) nebo ve
znečištěné obuvi
 vstupovat do sportovního areálu v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných
látek
 vstupovat do sportovního areálu se zvířaty vyjma služebních psů a psů sloužících
zdravotně postiženým osobám
 vstupovat do doskočiště (mimo skoku do dálky) a roznášet písek po areálu
 ve sportovním areálu jezdit na kole, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích,
skateboardech, motorkách a jiných dopravních prostředcích
 odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a lepit žvýkačky na umělý povrch a
vybavení
 ve sportovním areálu rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm
 kouřit v prostorách šaten a na hracích plochách
 požívat alkoholické nápoje na hracích plochách
 vnášet do areálu a požívat omamné látky
 vnášet do sportovního areálu střelné zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
 přemísťovat jakékoliv zařízení sportovního areálu mimo stanovená místa
 lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízení
Pořadatel akce zodpovídá za pořádek na užívaných plochách, zodpovídá rovněž za plnění
provozního řádu návštěvníky akce (podnapilé, kouření atd.).

Čl. VI.
Povinnosti správce
Správce je povinen zajistit:
 všeobecný pořádek ve všech prostorách
 řádnou údržbu všech zařízení patřících ke sportovnímu areálu
 včasnou úpravu sportovních ploch k jejich sportovnímu využití, tj. - údržba a příprava
hrací plochy
 natahování sítí dle potřeb provozu stanoveného potřebami uživatelů
 aby v průběhu užívání sportovišť nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob sportoviště
užívajících
 zabránění degradaci a devastaci konstrukcí a materiálů a jejich údržbu, zajištění
pravidelných kontrol a revizí zařízení

Čl. VII.
Nedodržování provozního řádu
V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel ze sportovního areálu vykázán,
a podle okolností může být jeho chování i předmětem šetření Policie ČR.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem Obce Staré Město dne 16.12.2009, doplněn
dne 24.2.2010, 29.4.2010, 20.4.2011 a 13.4.2016.
2. Tento provozní řád nabyl účinnosti dnem 1.5.2016.

Řezníčková Jarmila, starostka obce

PROVOZNÍ DOBA + CENÍK SPORTOVNÍHO AREÁLU od 1.5.2016
(PŘÍLOHA PROVOZNÍHO ŘÁDU)

pondělí - pátek
duben
květen
červen
13.00 – 22.00
červenec 10.00 – 12.00 13.00 – 22.00
srpen
10.00 – 12.00 13.00 – 22.00
září
říjen

úterý - pátek
13.00 – 19.00
13.00 – 20.00

13.00 – 20.00
13.00 – 19.00

sobota - neděle
10.00 – 12.00 13.00 – 19.00
10.00 – 12.00 13.00 – 20.00
9.00 – 12.00 13.00 – 22.00
9.00 – 12.00 13.00 – 22.00
9.00 – 12.00 13.00 – 22.00
9.00 – 12.00 13.00 – 20.00
10.00 – 12.00 13.00 – 19.00

Mimo provozní dobu je možnost vstupu na SA po telefonické dohodě se správcem –
734 306 136.
Mimo stanovenou provozní dobu je sportovní areál uzavřen a přístup do celého areálu
je nepovolaným osobám zakázán.
Ceník pronájmu na sportovním areálu
1) víceúčelové hřiště
tenis
80 Kč/hod.
volejbal, nohejbal, basketbal
100 Kč/hod.
malá kopaná
200 Kč/hod.
v zimním období
+ 500 Kč/hod.
s osvětlením
+ 100 Kč/hod.
plocha s umělým povrchem u cvičné stěny
zdarma
2) dětský koutek
zdarma
3) hřiště pro pétanque (max. 1 hodina)
zdarma
4) vratná záloha za zapůjčení 1 sady koulí na pétanque
100 Kč
5) minigolf
20 Kč/osoba
6) vratná záloha za každou zapůjčenou hůl a míček
100 Kč
7) šatna včetně zázemí pro maximálně 15 osob
100 Kč/ 1x použití
8) místní organizovaná mládež pod vedením trenéra vstup na víceúčelové hřiště zdarma
9) V případě, že nebude víceúčelové hřiště rezervováno, mají děti a mládež do 18-ti let,
po souhlasu správce, vstup na víceúčelové hřiště zdarma.
10) fotbalové hřiště
500 Kč/hod.
11) V neuvedených případech schvaluje cenu pronájmu Zastupitelstvo obce Staré Město.

