OBEC DOLNÍ ÚJEZD

Provozní řád víceúčelového hřiště
umístěného na veřejném prostranství – sportovní areál v obci Dolní Újezd
Provozním řádem se stanovuje režim údržby a provozování víceúčelového hřiště (dále jen
„hřiště“) umístěného ve sportovním areálu v obci Dolní Újezd.

Čl. I - Úvodní ustanovení:
1. Provozovatelem hřiště je Obec Dolní Újezd.
2. Hřiště je přístupné 1. 4. do 30.4. a od 1.10. do 15.11. kalendářního roku v době od 8.00 do 20.00
a od 1.5. do 30.9. kalendářního roku v době od 8.00 do 22.00 hod.
3. Hřiště je určeno pro provozování následujících kolektivních a individuálních míčových her:
kopaná, florbal, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis
4. Uživateli hřiště jsou Základní škola v Dolním Újezdě, Mateřská škola ve Staměřicích, spolky se
sídlem v obci Dolní Újezd, fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Dolní Újezd, fyzické osoby
s trvalým pobytem mimo územní obvod obce Dolní Újezd
5. Uživatelé vstupují do areálu hřiště a provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a
zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili
vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu.
6. Za nezletilou osobu, která užívá hřiště, zodpovídá zákonný zástupce, v případě organizované
činnosti trenér, učitel či jiná zodpovědná osoba

Čl. II - Povinnosti provozovatele:
1. Provozovatel je povinen provádět pravidelnou kontrolu stavu hřiště, zajišťovat úklid nečistot na
hřišti a blízkém okolí tak, aby jejich stav umožnil nerušené a bezpečné užívání a dále zajišťovat
opravy a údržbu hřiště.
2. Kontroly budou probíhat v následujících termínech:
• denně vizuální kontrola stavu hřiště a okolí, úklid nečistot
• 1x týdně kontrola technického stavu hřiště a odstranění případných závad
3. Provozovatel je povinen předat uživateli hřiště připravené pro daný druh sportu

Čl. III - Povinnosti uživatele hřiště:
1. Uživatelé mají na hřiště přístup pouze se souhlasem správce a po úhradě poplatku dle ceníku,
který tvoří přílohu k tomuto provoznímu řádu
2. Na hřiště je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi určené pro umělý povrch BERGO
TENNIS
3. Na hřišti je úplný zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích, na skateboardech a pod.
4. Do prostor hřiště je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
5. Na hřiště je zákaz vstupu s otevřeným ohněm a je zde rovněž zákaz kouření.
6. Na hřiště nemají přístup osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
7. Uživatelům je zakázáno přinášet do areálu hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi
manipulovat.

8. Pro udržení bezzávadného stavu hřiště je zakázáno uživatelům zakázáno:
• Odhazovat na hřišti odpadky – papíry, skleněné obaly a jiné ostré předměty, které by mohly
způsobit poranění, zbytky jídla, nedopalky cigaret nebo jinak znečišťovat hřiště a okolí.
• Ničit nebo jinak poškozovat technický stav pískovišť.
• Odvážet popř. doplňovat písek do pískoviště.
• Vpouštět na pískoviště psy a jiná zvířata
• Znečišťovat pískoviště a okolní zařízení pliváním
9. Veškeré sportovní vybavení s výjimkou sítě, branek a košů si hráči zajišťují sami. Hokejky se
mohou používat pouze plastové florbalové.
10. Uživatel, který kdo si zapůjčil od správce klíče, ručí za to, že po jeho odchodu bude vstup na
hřiště řádně uzamčen. Za zneužití klíče či jeho ztrátu bude uživateli účtován poplatek ve výši
500,- Kč jako náhrada za případnou výměnu zámků.

Čl. IV – Provozní doba, pronájem a rezervace hřiště
1. Základní škole v Dolním Újezdě, Mateřské škole ve Staměřicích a spolkům se sídlem v obci
Dolní Újezd jsou přednostně vymezeny provozní hodiny v rozsahu stanoveném zastupitelstvem
obce
2. V ostatní dobu dle čl. I odst. 2. tohoto provozního řádu může být hřiště pronajato fyzickým
osobám na základě rezervace. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby
mohl být v případě neočekávaného uzavření areálu správcem nebo provozovatelem informován.
3. Rezervaci hřiště je možno provést telefonicky nebo osobně u správce hřiště. Nelze-li ze strany
objednavatele dodržet předem smluvený čas, může rezervaci u správce zrušit, nejpozději však
24 hod. předem. Pokud tak neučiní, je objednatel, na něhož se vztahuje povinnost platby za
pronájem hřiště, povinen uhradit cenu objednávky, jinak je správce oprávněn nepřijímat na
příště od tohoto objednatele další objednávky.
4. Poplatek musí být uhrazen nejpozději před vstupem na hrací plochu (při převzetí klíče). Správce
vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení. Přehled rezervací pro je pro informaci
veřejnosti u správce a pro nejbližší dva měsíce také ve vývěsní tabuli v areálu
5. Fyzické osoby si mohou hřiště za zvýhodněných podmínek rezervovat na určitý den a hodinu
v týdnu na celou sezónu, tzn. od 1.4. do 31.10. kalendářního roku (tzv. permanentka).
6. Součástí pronájmu hřiště může být na základě žádosti uživatele i pronájem šatny se sprchou.
Uživatel musí šatnu opustit nejpozději 15 minut po uplynutí doby nájmu hřiště.
7. Zastupitelstvo obce Dolní Újezd může vydávat tzv. volné vstupenky, a to buď jako odměnu za
aktivní účast při pořádání kulturních, společenských či sportovních akcí, pořádaných či
spolupořádaných obcí nebo např. jako ceny do tomboly apod. Pro rezervaci hřiště na volné
vstupenky se přiměřeně vztahují ustanovení čl. II odst. 2 a 3
8. V případě, že se uživatel nedostaví do 15 minut po objednané hodině, jeho rezervace se ruší.
9. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů
může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na
dobu nezbytně nutnou. S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací hřiště) musí
správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením ve vývěsce ve
sportovním areálu.
10. Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu,
mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.
11. Při zjištění závažného hřiště poškozování pískoviště třetí osobou, oznamte tuto skutečnost na
bezplatnou linku Policie ČR, tel. číslo 158. V ostatních případech můžete upozornit
provozovatele hřiště na tel. 581795297 (obecní úřad v Dolním Újezdě) ne správce (tel....).
12. Kontakt na správce areálu (od 1.4.): mob. 724248706

Čl. V – Ceník
Základní škola v Dolním Újezdě, Mateřská škola ve Staměřicích, místní spolky se
sídlem v obci Dolní Újezd v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce

zdarma

HODINOVÝ PRONÁJEM
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem v obci Dolní Újezd – pouze kurt
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem v obci Dolní Újezd – kurt + šatna
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem mimo obec Dolní Újezd – pouze kurt
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem mimo obec Dolní Újezd – kurt + šatna

50 Kč/hod.
70 Kč/hod.
100 Kč/hod.
120 Kč/hod.

PERMANENTKA na 1 hod. týdně po dobu od 1.4. do 31.10. (= 30 hodin)
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem v obci Dolní Újezd – pouze kurt
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem v obci Dolní Újezd – kurt + šatna
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem mimo obec Dolní Újezd – pouze kurt
Fyzické osoby (občané) s trvalým pobytem mimo obec Dolní Újezd – kurt + šatna

750 Kč/sezóna
1000 Kč/sezóna
1500 Kč/sezóna
2000 Kč/sezóna

Čl. VI. Ostatní ustanovení:
Tento Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Újezd dne 25.3.2010 a nabývá
účinnosti dne 1.4.2010

Ing. Eduard R ý č e k
starosta obce

