Provozní řád
víceúčelového sportovního hřiště s živičným povrchem
při OÚ Neratov
(dále jen „hřiště“)

Čl. I
Využívání hřiště
1.

2.

3.

4.

Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště s živičným povrchem je Obecní
úřad Neratov, Neratov 12, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 005 80 686 (dále jen
„provozovatel“).
Hřiště je určeno k provozování aktivního sportovního vyžití široké veřejnosti všech
věkových skupin (dále jen „uživatel“) a je uzpůsobeno zejména k míčovým hrám ve
sportech jako např. tenis, minikopaná, volejbal, odbíjená, nohejbal, street basketball
a badminton.
Vstupem na hřiště je každý uživatel povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního
řádu, dodržovat pravidla slušného chování, dbát pokynů provozovatele, provozovat
povolený druh sportu a respektovat bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně
zdraví a majetku.
Lajnování hřiště je barevně rozlišeno a to takto: tenis – bílá; volejbal, nohejbal –
modrá; badminton – zelená; street basketball – červená.

Čl. II
Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku při užívání hřiště
1.
2.

Na hřišti je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačených hracích
sektorů, jeho plochy a zařízení.
V této souvislosti zde platí zákaz:
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš);
• vstupu v nevhodné obuvi – kopačky se špunty, boty s podpatkem, znečištěné
blátem štěrkem, pískem, olejem, barvou, nebo s obuví zakončenou ostrou hranou
podrážek atd.;
• manipulace s ostrými předměty (jako například plechovky, sklenice apod.);
• vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 15 let;
• vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu;
• přemisťování hracích prvků a jejich částí mimo hřiště;
• konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jídla všeho
druhu;
• konzumace silně slazených nápojů, které mohou znečistit nebo poškodit povrch
hřiště (např. Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd.);
• vstupu podnapilým osobám a osobám v silně znečištěném oděvu;
• kouření, rozdělávání ohně, manipulace s hořlavými předměty a pyrotechnikou;
• vstupu se zvířaty a vjezdu všech druhů motorových vozidel a prostředků;
• znečišťovat prostor pliváním, odhazováním žvýkaček a podobně;

3.

4.
5.

6.

7.

• úmyslné střelby míčem proti oplocení z bezprostřední blízkosti;
• přelézat oplocení nebo po něm lézt.
V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště
pouze hrajícím osobám v přiměřeném počtu k pravidlům míčové hry. Divákům je
dovoleno sledovat zápasy pouze z venkovního prostoru.
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů hřiště ani jinak
omezovat nebo obtěžovat ostatní obyvatele města v nejbližším okolí hřiště.
Vlastní sportovní nářadí uživatele hřiště musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů hřiště a poškozovat povrch a sportovní
vybavení hřiště.
Provozovatel hřiště nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé v prostoru
hřiště nebo úrazy vzniklé v důsledku užívání hřiště v jeho bezprostředním okolí, a to i
v případě použití poškozeného vybavení hřiště. Provozovatel hřiště rovněž
neodpovídá za případnou ztrátu předmětů v prostoru hřiště, které jsou ve vlastnictví
uživatele. Nalezené předměty v prostoru hřiště je nálezce povinen odevzdat
provozovateli, oproti zápisu do knihy nálezů.
Uživatel je povinen šetřit vybavení hřiště a případně hradit škody nebo ztráty, které
byly jeho vinou způsobeny jak na zařízení hřiště, tak na majetku jiných uživatelů
hřiště.

Čl. III
Provoz a správa hřiště
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Za plynulý celoroční provoz hřiště odpovídá provozovatel hřiště.
Denní provoz hřiště: v období od 01.05. do 31.09.
08:00 – 21:00 hodin
v období od 01.10. do 30.04.
09:00 – 19:00 hodin
V případě extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek je provozovatel hřiště
oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz hřiště.
V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení hřiště nebo v jeho
bezprostředním okolí, která může ovlivnit bezpečný provoz hřiště je uživatel hřiště
povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště.
Hřiště a jeho vybavení je uživateli k dispozici zdarma, rezervace hrací doby a prostoru
provozovatel nezajišťuje.
Přání a stížnosti týkající se režimu a způsobu provozu hřiště může uživatel uplatnit u
provozovatele hřiště na níže uvedeném kontaktním spojení.

Čl. IV
Další ustanovení
1.

2.

Nedodrží-li uživatel hřiště tento provozní řád, je provozovatel oprávněn z hřiště
uživatele vykázat. Uživatel hřiště je povinen dodržovat i další pokyny a nařízení
provozovatele hřiště nebo jiných oprávněných osob, které se prokáží zplnomocněním
vydaným provozovatelem hřiště.
Za úmyslné poškození hřiště nebo jeho vybavení z důvodu nerespektování tohoto
provozního řádu nese odpovědnost v plné výši uživatel hřiště nebo jeho zákonný
zástupce.

3.

4.

5.
6.
7.

Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle obecných předpisů pro
podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou
osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.
Nedodržování ustanovení podle tohoto provozního řádu hřiště nebo jiné porušování
občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště nahlásí uživatel nebo jiné osoby
dle povahy přestupku na telefonní čísla:
Policie ČR
:
158
Záchranná služba
:
155
Hasiči
:
150
Správce hřiště
:
Hana Svatošová, 737 960 446
Provozovatel hřiště :
Obec Neratov, Jaroslav Pulkrábek, starosta, 606 660 241
Nejbližší veřejná telefonní stanice, odkud lze přivolat lékařskou pomoc, je před
budovou obecního úřadu.
Rezervace a žádost o pronájem hřiště zasílejte na e-mail: hriste@neratov-novinsko.cz
Tento provozní řád je vyvěšen na úřední desce provozovatele hřiště, v prostoru hřiště
a na webových stránkách provozovatele hřiště obce Neratov (zřizovatel hřiště).
Tento provozní řád schválilo zastupitelstvo obce dne 3.6.2015

Jaroslav Pulkrábek
starosta obce

