MĚSTO ZBÝŠOV
Masarykova 248, Zbýšov, 664 11

Provozní řád
víceúčelového sportovního hřiště
Čl. I
Využívání cvičiště
Víceúčelové sokolské hřiště v ul. Oslavanská (dále jen „hřiště“) je víceúčelovým sportovištěm pro
sportovní vyžití žáků ZŠ a MŠ ve Zbýšově, rekreační vyžití občanů, skupiny osob a sportovních
oddílů obce. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost
všech věkových skupin, zejména ke skupinovým míčovým hrám (tenis, fotbal, nohejbal, volejbal,
basketbal, streetball).
Zřizovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Město Zbýšov, které zodpovídá za kompletní správu
hřiště, jeho údržbu a provoz.
Přednost při využívání hřiště má školní výuka, zájmové kroužky, akce pořádané školou a MKC.
Povinností každého uživatele hřiště je dodržovat předem smluvený čas, řídit se provozním řádem,
pokyny dozírajících osob (učitel, trenér, správce) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit,
znehodnocovat vybavení hřiště, nebo jakkoliv je znečišťovat.
Na hřiště mají přístup pouze osoby se souhlasem správce, v případě žáků ZŠ a MŠ pouze za
doprovodu učitele, trenéra nebo dospělé osoby
V případě souběžného konání kulturní či sportovní akce, případně využití dvou herních ploch zároveň,
je uživatel povinen respektovat pokyny pořadatelů v zájmu jejího nerušeného průběhu.
Na hřišti je položen umělý povrch, proto je zde vstup pouze ve sportovní a neznečištěné obuvi.
Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně majetku.
Za vzniklé zdravotní potíže způsobené užíváním nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
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Čl. II
Správce hřiště
V případě zjištění porušení provozního řádu hřiště je správce oprávněn zkontrolovat cvičící na hřišti,
má právo je z hřiště vykázat či nařídit opatření, které zjednají okamžitou nápravu.
2. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí
je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci cvičiště.
3. Správce víceúčelového hřiště má povinnost:
 zkontrolovat vhodnost obuvi
 zkontrolovat dodržování pravidel provozního řádu víceúčelového hřiště
 po ukončení hry zkontrolovat bezvadný stav hřiště. V případě nahlášené, nebo zjištěné závady
okamžitě informovat pověřeného pracovníka města Zbýšova. Ten dle závažnosti závady
rozhodne o případném uzavření či omezení provozu hřiště do odstranění závady.
 vést evidenci užívání hřiště
 vyúčtovat poplatek na příjmovém dokladu dle ceníku.
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Správcem hřiště určuje město Zbýšov pana Jiřího Jelínka, tel. 737 824 717

Čl. III.
Provoz, provozní doba
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Za plynulý provoz víceúčelového cvičiště odpovídá město Zbýšov.
Hřiště slouží přednostně školní tělovýchově v době vyučování, během provozu školní družiny a pro
pořádání sportovních akcí ZŠ a MŠ.
Provozní doba víceúčelového hřiště:

8.00 - 20.00 hodin
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Jiná provozní doba je možná pouze po dohodě se správcem hřiště.
Maximální délka pronájmu víceúčelového hřiště je 120 min. V závislosti na vytížení hřiště může
správce rozhodnout o delší době pronájmu herní plochy. Minimální délka pronájmu je 30 min.
Rezervace je nutné provést telefonicky na tel. čísle správce hřiště - 737 824 717.
Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt a druh sportu.
Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci
neprodleně nahlásit, nejpozději 1 hodinu předem.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může
být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz změněn, omezen či zrušen na dobu
nezbytně nutnou. S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce
objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vstupu na hřiště.

Čl. IV
Úhrady
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Cena za pronájem víceúčelového hřiště činí:

100kč / započatá hodina
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Veškeré sportovní vybavení (míče a osobní vybavení) si hráči zajišťují sami. Na hřišti lze používat
pouze náčiní určené pro daný druh sportu. V závislosti na možnostech provozovatele mohou být
zapůjčeny míče pro míčové hry. Sítě pro sporty a jejich konstrukce pro jsou součástí pronájmu hřiště.
Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese
odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním
provozního řádu, nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí.
Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky do koše.

Čl. V
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
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V celém areálu sokolského hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy.
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V této souvislosti zde platí:
 zákaz jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu a motorových vozidel
 zákaz kouření, pití alkoholu, užívání omamných látek a manipulace s otevřeným ohněm
 zákaz vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek
 zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, apod. a ve
znečištěné obuvi
vhodná obuv je sportovní obuv s hladkou podrážkou bez vroubkování, speciální obuv
 zákaz vstupu se zvířaty
 manipulace s ostrými předměty, zbraněmi a nebezpečnými látkami
 zákaz vstupu s jídlem a nápoji ve skleněném obalu.
nápoje lze na hrací plochu přinést pouze v plastovém uzavřeném obalu.
 rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečišťovat umělý povrch vyplivnutou žvýkačkou,
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zákaz lezení a chůze po konstrukcích hřiště, zavěšovat se na ploty, koše a brankové sítě,
přelézat plot,
zákaz vstupu dětem do 15-ti let bez doprovodu dospělé osoby
zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení cvičiště mimo stanovená místa
provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání školního hřiště a klid obyvatel
bydlících v nejbližším okolí.

Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na hřiště se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem a
budou bezpodmínečně dodržovat provozní dobu.
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo
obtěžovat nejbližší okolí.
Hřiště je bez trvalého dozoru cvičících.
V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může mít za
následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.

Čl. VI
Nedodržování ustanovení provozního řádu
Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat bez nároku na vrácení
zaplacené částky.
2. Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může mít za
následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.
3. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti
s provozem hřiště je nutno sdělit správci cvičiště.
4. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Dohlíží správce hřiště. Tyto
osoby mají právo a povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování nebo je požádat o odchod z prostor
víceúčelového cvičiště.
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!!! VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!
Město Zbýšov
Hasiči
Záchranka
Policie
Tísňové volání

Důležitá telefonní čísla:
546 431 226, 737 749 909
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155
158
112

Provozovatel: Město Zbýšov
Správce parku: Jiří Jelínek
Kontaktní spojení: 737 824 717, 546 431 226
E-mail: investice@mestozbysov.cz

