PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Majitel a provozovatel: Obec Pístina
Pístina 35, 378 02 Pístina
IČO: 00666 947
Kontakt:

ou@pistina.cz, tel. 739 470 869 (v případě nedostupnosti 731 691 788)

Platnost a účinnost:

od 1. 6. 2022

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením
tohoto provozního řádu!
Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí
návštěvníků.
I.

Úvodní ustanovení:
1. Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště (dále také VSH) upravuje režim využívání VSH pro
sportovní aktivity: tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, házená a florbal.
2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele VSH.
3. Osobám mladším 12 let je užívání VSH povolené pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem
rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na VSH organizuje zástupce
provozovatele.
5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití,
předpisy pro ochranu zdraví osob i ochranu majetku.
6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění
uživatelů.
7. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je zástupce provozovatele oprávněn je ze hřiště vykázat.
8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů VSH i za případné škody a nesrovnalosti, které
vzniknou používáním VSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.
9. Správu vykonává zástupce provozovatele. V době její nepřítomnosti jím určená osoba.
10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení VSH,
případně i za škody způsobené užíváním VSH na okolních nemovitostech.
11. Obec Pístina, na jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených
věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

II.

Provozní režim VSH
1. Hřiště je volně přístupné občanům s trvalým pobytem v obci Pístina po předchozím telefonickém
oznámení zástupci provozovatele (739 470 869, 731 691 788). Ostatní osoby musí potřebu
užívání hřiště nahlásit minimálně 30 minut předem zástupci majitele hřiště, a to telefonicky
na tel. 739 470 869 (v případě nedostupnosti tel. 731 691 788) a SMS zprávou, která bude
obsahovat jméno a příjmení objednatele, místo bydliště a telefonní číslo. Potvrzením možnosti
užívání VSH je zaslaná SMS, s vyjádřením souhlasu, z předmětného telefonu, kterou se musí
uživatel na vyzvání zástupci provozovatele prokázat.
2. Nebude-li objednané hřiště obsazeno do 10 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může
hřiště obsadit další zájemce.
3. Nemůže-li objednatel dodržet rezervovaný čas, je povinen toto minimálně 30 minut předem ohlásit.

4. V případě, že se objednavatel včas neomluví, případně nezruší rezervaci, nebude mu již hřiště
příště rezervováno!
5. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně
zástupce provozovatele, a to dle času doručení SMS zprávy pro potřebu užívání. V každém případě
mají přednost místí hráči před ostatními zájemci.
6. Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové,
florbalové.
7. Jiné požadavky na úpravu hřiště, nebo zapůjčení vybavení hřiště (sloupky na tenis, na nohejbal,
na volejbal a branky na fotbal a házenou) se musí nahlásit minimálně 1 den předem zástupci
provozovatele a je zpoplatněno částkou 150 Kč za každou započatou hodinu.
8. Uživatel si při vstupu na hřiště zkontroluje jeho stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí
provozovateli, který je zapíše do provozní knihy.
9. Před zahájením sportovní činnosti uživatel uklidí plochu od případných hrubých mechanických
nečistot (kameny, větve atd. ). Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody,
které budou zjištěny provozovatelem areálu či dalším uživatelem při vstupu hřiště.
10. Při odchodu ze hřiště je objednatel povinen uvést jej do původního (výchozího) stavu a uklidit, nebo
vrátit vypůjčený materiál (zařízení).
11. V případě jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo jeho okolí, je objednatel povinen tuto
závadu bezodkladně nahlásit zástupci provozovatele. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné
škody vymáhána na objednateli.
12. Objednatel je povinen telefonicky nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním
ostatních uživatelů. Provozovatel 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.

III.

Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku
1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázané.
2. Do prostoru hřiště je možné vnášet nápoje pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
3. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (lavičky, apod.) – vždy mimo hrací plochu!

Do prostoru hřiště a v prostoru hřiště se zakazuje:
 vstup v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpadky,
…) nebo v znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, …),
 vjíždět na motocyklu, na kole, v motorových vozidlech, na koloběžce,
kolečkových bruslích či skateboardech,
 odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek,
 vstupovat se skleněnými lahvemi
 vodit na hřiště jakákoliv zvířata,
 konzumovat alkoholické nápoje, či jiné omamné, toxické a psychotropní látky,
 vstupovat a manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 kouřit v celém prostoru hřiště,
 používat otevřený oheň,
 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, sítích apod.,
přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
provádět obci neohlášenou veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné
užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí,
 poškozovat zařízení areálu a zeleň.

Provozovatel areálu 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.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel oprávněn vyloučit
na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace),
které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

NEDODRŽOVÁNÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU MŮŽE BÝT POKUTOVÁNO
ČÁSTKOU 1 000 Kč.

IV.

Provozní doba VSH:

Provozní doba víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost a spolky se stanovuje takto:
pondělí - neděle od 8:00 do 22:00
(provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu bez předchozího upozornění změnit)
V zimních měsících, tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště povolen pro veřejnost pouze
při venkovní teplotě nad +5° C a bez sněhové pokrývky.
Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být
rozhodnutím provozovatele, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
Provozovatel si vyhrazuje právo udělit výjimku z tohoto provozního řádu.
Tento provozní řád VSH schválilo zastupitelstvo obce dne 1. 6. 2022 s okamžitou účinností.

………………………………..
Antonín Fišer, starosta obce

