Provozní řád
víceúčelového hřiště
v Netvořicích

Tento provozní řád vydává Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice,
IČO 00232360, telefon: 317 789 203 jako vlastník tohoto sportovního zařízení.
Víceúčelové hřiště v Netvořicích se nachází v areálu Základní školy Netvořice. Je
víceúčelovým sportovištěm pro sportovní vyžití žáků ZŠ a MŠ v Netvořicích a rekreační
vyžití občanů a sportovních oddílů městyse.
Správcem hřiště je: Olga Marková, mobil: 604403138
Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního
řádu a nenese ani zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků!
Provozní podmínky:
Uživatelem víceúčelového hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se
správcem hřiště.
Víceúčelové hřiště je určeno k provozování těchto sportů:
o malá kopaná, házená, košíková, tenis, badminton, vybíjená, přehazovaná,
volejbal, nohejbal. Pro jednotlivé hry je třeba používat předepsané míčky a míče i
ostatní výstroj. Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při
těchto sportech: volejbal, přehazovaná, tenis, nohejbal, badminton.
Při provozování ostatních sportů musí být sloupky uloženy na určených místech a na
pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky.
o Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou
podrážkou (tenisky, botasky, cvičky).
o Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na
motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
o Školní hřiště je určeno především ke školním sportovním aktivitám (výuka TV,
sportovní akce ZŠ a MŠ, sportovní kroužky, sportovní aktivity ŠD, sportovní
turnaje). V této době zodpovídá za děti a žáky pedagogický dozor.
o Ve zbylé době do 18 hodin mohou žáci trávit na hřišti volnočasové aktivity.
o Dětem mladším 7 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby. V
případě vstupu dětí od 7 do 18-ti let bez doprovodu dospělé osoby za ně
zodpovídají jejich zákonní zástupci.
o V jiném časovém období využívá hřiště veřejnost po předchozí domluvě se správcem
hřiště.

o V období říjen – duben ve večerních hodinách, kdy je nutné osvětlení hrací plochy,
může být hřiště využíváno pouze pro kolektivní sporty, za přítomnosti minimálně
jedné osoby starší 18-ti let a na základě souhlasu o užívání správcem hřiště.
o Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových lahvích.
o V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
V areálu hřiště je zakázáno:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

znečišťovat a poškozovat plochy hřiště
vstupovat v podnapilém stavu,
konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
kouřit v celém prostoru hřiště,
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
poškozovat zařízení areálu a okolní zeleň,
používat otevřený oheň,
manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie
či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi
manipulovat
lézt po konstrukcích a sítích apod.
přemísťovat pevné a mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
úmyslné a prudké odrážení míče o sítě z bezprostřední blízkosti,
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
vodit psy a jiná zvířata na hřiště a do celého areálu Základní školy,
provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a
klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.

Povinnosti uživatele:
o Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné
zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud
tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny
správcem hřiště či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
o Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést
úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen
oznámit správci, 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.
o Správce hřiště 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.
o Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
o Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze
plastové, florbalové.
o V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám.
o Uživatel víceúčelového hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů
nebo jinak obtěžovat okolí.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce
oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny
(organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.
Doba využití pro veřejnost a sportovní oddíly (po dohodě se správcem): květen - září
Pondělí-pátek
Sobota
Neděle
Svátky a doba školních prázdnin

18:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00

Doba využití pro veřejnost a sportovní oddíly (po dohodě se správcem):: říjen – duben
Pondělí-pátek
Sobota
Neděle
Svátky a doba školních prázdnin

16:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00

Po dohodě se správcem hřiště lze provoz prodloužit a využít večerního osvětlení,
maximálně však do 22 hodin!
Rezervace se provádí u správce: Olga Marková, mobil: 604403138
o Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu
správci neprodleně nahlásit, a to nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem
o Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů a
zavřených vchodů!
o V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.
o V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo
hřiště může správce hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřít.
o Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním
areálu, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, a současně neodpovídá za
případnou ztrátu odložených věcí uživatelů.
o V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
Další ustanovení:
o Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný
pracovník Městyse Netvořice uživatele z hřiště vykázat. Při opakované nekázni může
správce uživatele odmítnout při následném objednávání termínu. V případě vzniklé
škody bude tato vymáhána na uživateli, který škodu způsobil.
o Tento provozní řád a jeho případné změny jsou uveřejněny na webových stránkách
Městyse Netvořice (www.netvorice.cz) a na webových stránkách Základní školy
Netvořice (www.zsnetvorice.cz)
Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen radou městyse Netvořice dne 4.4.2018.

