PROVOZNÍ ŘÁD
VENKOVNÍHO MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM S KŘEMIČITÝM
VSYPEM V OBCI TOPOLANY
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozu na hřišti:
Název: Multifunkční hřiště s povrchem umělá tráva (dále jen „hřiště“)
Adresa: zahrada OÚ Topolany
Majitel: Obec Topolany
Provozovatel: Obec Topolany, Topolany 51, 682 01 Vyškov, tel. 517 362 508, 725 111 495
Správce: Pospíšilová Jiřina - tel. 731 583 384, 733 189 902
2. „Hřiště“ je určeno k provozování sportovních aktivit širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se
zejména o malou kopanou, házenou, odbíjenou, nohejbal, tenis, badminton apod. V zimním období při
dostatečných mrazech bruslení a hokej.
3. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, pokyny správce a provozovatele
„hřiště“, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost.
II. PROVOZ A SPRÁVA „HŘIŠTĚ“
4. Multifunkční hřiště je přístupné duben až říjen, resp. dle klimatických podmínek. Zahájení a ukončení sezóny
bude vždy zveřejněno a bude vyvěšeno na informační tabuli u „hřiště“.
5. Provozní doba „hřiště“ je:

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Duben, květen, červen

9 - 20 hod.

Červenec, srpen

9 - 21 hod.

Září, říjen

9 - 20 hod.

Po předchozí domluvě je možno hřiště využívat i v jiných hodinách.
Provozní doba může být upravena vzhledem k momentálním klimatickým a povětrnostním podmínkám.
Za využívání „hřiště“ a plynulý provoz dle toho řádu zodpovídá správce, při pořádání větších akcí pak za celý
průběh akce zodpovídá pořadatel (viz čl. V)
Pronájem „hřiště“ objednávky (rezervace) zajišťuje a eviduje správce, v případě nepřítomnosti jeho zástupce.
Objednávky jsou přijímány osobně nebo telefonicky v provozní době hřiště. V objednávce zájemce uvede své
jméno, předpokládaný druh sportu (popř. rozsah využití hřiště) a dobu, kdy chce na hřišti sportovat.
Minimální doba rezervace je 1 hodina a maximální doba pak jsou 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze
v případě, že nejsou další zájemci o hru. Prodloužení hrací doby (nad stanovenou dobu 2 hodin) lze pouze
příchodu dalších zájemců o hru. Využívání „hřiště“ nad minimální dobu 1 hodiny je účtováno po ½ hodinách.
Mezi jednotlivými skupinami hráčů musí být dán časový prostor správci pro kontrolu a případnou údržbu
hřiště.
Pokud zájemce nemůže dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před
stanoveným časem. Pokud tak opakovaně neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto
zájemce další rezervace.
V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel
povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci „hřiště“, který o tom provede zápis.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz „hřiště“ (mráz, sníh, vichřice, vytrvalý déšť…) je
jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem
oznamovat objednateli.

14. „hřiště“ může být na základě dohody s provozovatelem v určitých hodinách vyčleněno pro školské, sportovní
a společenské organizace.
15. „hřiště“ může být v případě potřeby za úplatu osvětleno venkovním stožárovým osvětlením.
16. Vybíráním poplatků za využívání „hřiště“ a dalších služeb je pověřen správce hřiště dle přiloženého ceníku.
Úhrada se provádí při osobním předání klíčů od areálu. Klíče vrací uživatel správci osobně.
III. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY MAJETKU
17. Při užívání „hřiště“ je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení hřiště, dbát na bezpečnost
svou i dalších uživatelů hřiště.
18. Přístup na „hřiště“ je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených brán je zakázán.
19. V prostoru „hřiště“ je přísně zakázáno:
 Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 Vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, obuv s podpatky a hrubou podrážkou, aj…)
 Vstupovat na hřišti ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky…)
 Jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, aj.
 Opírat kola a ostatní předměty o plot hřiště
 Vstupovat s kočárky
 Samostatný pobyt dětí do 10-ti let bez dozoru osoby starší 18-ti let
 Smýkat po povrchu těžké předměty, přenášet branky na kopanou a přemisťovat zařízení mimo
stanovená místa
 Kouření a používání psychotropních a omamných látek
 Vnášet a konzumovat veškeré nápoje a jídla všeho druhu
 Přinášet sklo (sklenice, lahve) nebo libovolné ostré předměty
 Přinášet do areálu zbraně, výbušniny, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost
 Vstupovat v podnapilém stavu
 Vstupovat se zvířaty
 Odhazovat žvýkačky na povrch hřiště
 Lézt po veškerých konstrukcích včetně branek a sítích
 Střílet záměrně míčem proti síti
20. Provozovatel ani správce neručí za odložené věci v areálu a nenese odpovědnost za škodu či zničení
soukromích věcí návštěvníků sportoviště.
21. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel také nenese odpovědnost
za případné úrazy, které se stanou při počínání v rozporu s tímto provozním řádem.
22. U správce areálu /následné ve skladu hřiště/ je uložená vybavené lékárnička první pomoci, určené k ošetření
případných zranění návštěvníků sportovního areálu. Veškeré ošetření musí být zaevidována.
23. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci „hřiště“. Uživatel musí
provozovateli uhradit způsobenou škodu v plné výši.
24. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních
účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
25. Zapůjčené vybavení hřiště (sloupky, sítě…) musí být po ukončení hry vráceno na své místo a zajištěno proti
krádeži.
26. Instalace sloupků provádí návštěvníci sami. Pokud nastanou pochybnosti, jak vybavení správně instalovat, je
povinnost návštěvníků obrátit se na správce „hřiště“.
27. Návštěvníci si mohou zapůjčit ze skladu balóny pro odpovídající druh sportu. Tyto balóny se nesmí vynášet
mimo areál. Po ukončení hry musí uživatelé sportovní náčiní vrátit na své místo.
28. Návštěvníci jsou povinni provést po hře (na využívaných místech hřiště) česání sportovní plochy kartáčovým
smetákem ve směru proti postavení vláken.
IV.POPLATKY
29. Občané Topolan mají vstup na „hřiště“ zdarma.
30. Ostatní občané za poplatek dle ceníku:

Ceník – poplatky za užívání „hřiště“
DRUH SPORTU

DOBA

CENA za jednotku

Tenis

1 hodina

100,- Kč/hřiště

Nohejbal, odbíjená, fotbal…

1 hodina

100,- Kč/hřiště

Hokej
DALŠÍ SLUŽBY
Osvětlení hrací plochy

150,- Kč/ za započatou hodinu

31. Podmínky využití doplňkových služeb na „hřišti“:
 Osvětlení hrací plochy musí být využíváno v rozsahu nezbytném pro daný druh sportu
 Celodenní pronájem na akce se řídí podmínkami dle čl. V
 Odběr elektřiny bude zpoplatněn při napojení nezabudovaných spotřebičů (výčep, doplňkové osvětlení,
hudební aparatura, gril, chladící zařízení, apod.). Druh a příkon zapojených spotřebičů je potřeba oznámit
předem
V. DALŠÍ USTANOVENÍ
32. Možnosti dalšího využití areálu po dohodě s provozovatelem.
33. Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 9. 2022 usnesením č. 34/5/2022
34. Provozní řád nabývá účinnosti dne 20. 9. 2022.

Renata
Pavlincová

Digitálně podepsal
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