Obecní úřad Hoštice-Heroltice, Hoštice 78, tel. 517 361 245

Provozní řád sportovního areálu
víceúčelového hřiště
I.
Předmět
1. Sportovní areál Obecního úřadu – víceúčelové hřiště (dále jen sportoviště) byl zřízen
obcí Hoštice-Heroltice pro účely rozvoje tělovýchovy a sportu a pro využívání
volného času obyvatel obce Hoštice – Heroltice a okolí.
2. Majitelem sportoviště je obec Hoštice-Heroltice na pozemku obce, parcela č. 1098
v kat. úz. Heroltice o rozloze 908 m2.
3. Provozovatelem sportoviště je obec Hoštice-Heroltice.
II.
Využívání sportoviště
1. Sportoviště slouží k provozování především těchto míčových her:
a. tenis
b. nohejbal
c. odbíjená
d. florbal
e. futsal
2. Uživatelem sportoviště mohou být fyzické nebo právnické osoby po dohodě se
správcem hřiště nebo na základě písemné smlouvy s obecním úřadem.
3. Uživatel sportoviště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat
sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
4. Uživatel sportoviště má právo vyžadovat řádné převzetí sportoviště od správce hřiště.
Po ukončení sportovní akce je uživatel povinen uvést sportoviště do původního stavu
(vrátit zapůjčený materiál a provést základní úklid).
III.
Provoz a správa sportoviště
1. Za provoz sportoviště v době využívání veřejnosti odpovídá jeho správce. Správce
sportoviště (víceúčelového hřiště) se ustanovuje paní Eliška Blechová, bytem HošticeHeroltice, Heroltice 22.
2. Rezervace se provádí zápisem v Rozvrhu využití sportoviště u správce sportoviště.
Rezervaci lze provést telefonicky u správce sportoviště na tel. čísle: 605 803 813,
604 467 734
3. Provozní doba sportoviště je od 7 – 22 hod. dle rozvrhu tvořeného smluvně.
4. Využití sportoviště se sjednává na dobu po 60 minutách se začátkem vždy v každou
celou hodinu.
5. Klíče od sportoviště se přebírají a předávají vždy správci, pokud s ním nedojde k jiné
dohodě (předání následujícímu uživateli).

6. V případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz sportoviště je správce
oprávněn zastavit jeho provoz s tím, že s uživateli dohodne náhradní využití.

IV.
Poplatky
1. Občané mající trvalý pobyt v obci Hoštice-Heroltice jsou od poplatku za užívání
sportoviště osvobozeni.
2. Ostatní uživatelé uhradí správci poplatek ve výši 200,- Kč za hodinu použití
sportoviště.
3. Poplatek se uhradí správci v hotovosti oproti písemnému potvrzení.
4. Pokud objednatel nevyužije sportoviště v termínu sjednaném se správcem, uhrazený
poplatek propadá.
V.
Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku
1. Jakékoliv znečišťování sportoviště a poškozování značení je zakázáno.
2. Na hřišti je povoleno se pohybovat výhradně v čisté sportovní obuvi s hladkou
podrážkou a ve sportovním oblečení.
3. Je zakázáno pohybovat se po sportovní ploše v kopačkách, v obuvi s ostrými hroty
(tretry), na kolečkových bruslích, v obuvi s podpatkem a používat jízdní kola. Je
zakázáno manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými nástroji.
4. Nošení nápojů na sportoviště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných láhvích.
5. V prostoru sportoviště je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.
6. Je přísný zákaz vodění psů na sportoviště.
7. Divákům je vyhrazeno místo za oplocením.
8. Uživatel sportoviště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak omezovat
nebo obtěžovat okolí sportoviště.
9. Uživatel je povinen si při převzetí sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné
zjištěné škody ihned oznámit správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak
uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po
ukončení jeho užívání areálu správcem či další uživatelem.
10. Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy dle pokynu
správce a předat zařízení ve stavu, v jakém je převzal. Případnou způsobenou škodu je
povinen oznámit správci, který provede zápis o události do provozní knihy, včetně
jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil.
11. Správce sportoviště je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportoviště nebo vykázat
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svojí činností ohrožují bezpečnost
jiných uživatelů nebo poškozují majetek a zařízení areálu a to bez jakékoliv náhrady
za případný nevyužitý čas za pronájem hřiště.
12. Při opakovaných porušeních podmínek provozu je provozovatel na návrh správce
oprávněn vyloučit z užívání sportoviště na dobu neurčitou osoby, které toto
porušování způsobují či za ně zodpovídají.

VI.
Obecná ustanovení
Tento provozní řád je platný od 14. dubna 2011 a je závazný pro všechny osoby užívající
sportovní areál – víceúčelové hřiště Obecního úřadu Hoštice-Heroltice.
Obec Hoštice-Heroltice si vyhrazuje právo jednorázového využití sportoviště v případě
potřeby Obecního úřadu.
Každý uživatel sportoviště je povinen se seznámit s tímto provozním řádem před jeho
užíváním.
Tímto se ruší Provozní řád sportovního areálu víceúčelového hřiště vydaný dne 12. října
2005.
Provozní řád byl majitelem a provozovatelem schválen a podepsán.
Schváleno na Radě obce dne 14. 4. 2011 us. č. 6/6/2011

V Hošticích dne 15. 4. 2011

Naděžda Suchomelová
starostka
Převzala: Eliška Blechová , správce víceúčelového hřiště

