SPORTOVNÍ AREÁL HORNÍ MĚSTO

Provozní řád
Sportovní areál je veřejným účelovým zařízením pro rekreační a sportovní činnost .
Provozovatel a vlastník : Obec Horní Město, 793 44 Horní Město čp. 97, tel. 554 281 002
Správou areálu je pověřen zaměstnanec provozovatele (dále jen „správce“)
Popis sportoviště a provozní doba :
od 15.3. do 15.10.
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (volejbal, nohejbal, tenis, badminton,)
Plážový volejbal
v pracovní dny 14.00 – 21.00 sobota,neděle,svátky, prázdniny 9.00 – 21.00
Travnaté hřiště na kopanou – denně 8.00 – 21.00
Přednostní využití pro činnost oddílu kopané
Ostatní zařízení a herní prvky pro děti 9.00 – 21.00
Bufet je provozován od 1.5. do 30.9. za příznivého počasí denně od 16.00 – 21.00. Mimo
uvedené období, je provoz zajištěn při konání zápasů v kopané. Bufet provozuje TJ Horní
Město. Po dohodě se starostou obce mohou být prostory zapůjčeny i jinému spolku nebo
organizaci.
od 1.12. do 30.3.
Běžecké lyžování a kluziště – za vhodných klimatických podmínek 9.00 - osvětlení do 20.00
Uživatel si může pronajmout sportoviště v pracovní dny před 14.00 pouze po dohodě se
správcem sportovního areálu.
Provozní řád sportoviště:
1) Každý návštěvník a uživatel sportovišť je povinen dodržovat provozní řád areálu a dbát
pokynů „správce“.
2) Obvyklá provozní doba sportovního areálu pro veřejnost je od 8.00 do 21.00
V době mimo provozní dobu platí pro celý sportovní areál zákaz vstupu. V odůvodněných
případech může provozovatel povolit výjimku, nebo změnit provozní dobu areálu s ohledem
na aktuální situaci.
3) Všechny mimořádné akce jako turnaje, sportovní závody či kulturní pořady, konané v
areálu, musí být včas oznámeny a povoleny provozovatelem.
4) Za celkovou provozuschopnost svěřených nemovitostí odpovídá „správce“. Jakoukoliv
závadu na sportovišti oznamte bezodkladně správci nebo provozovateli sportovního areálu.
5) Využití sportovišť jinými subjekty je možné jen po předchozím souhlasu provozovatele.
6) Do areálu je zakázáno vodit psy i jiná zvířata.
7) V areálu platí zákaz vjezdu vozidel. V odůvodněných případech může provozovatel povolit
výjimku - takové vozidlo musí být označeno povolením.
Zastavení a stání vozidel před hlavním vjezdem a postranním vjezdem je zakázáno.
8) Uživatelé a návštěvníci areálu jsou povinni :
a) řídit se provozním řádem a pokyny správce
b) neomezovat ostatní ve sportovní činnosti
c) chovat se tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich vlastní ani jiných uživatelů
d) šetřit veškerá zařízení a sportoviště a chovat se tak, aby nebyl jakýmkoliv způsobem
poškozován nebo neúměrně opotřebováván sportovní areál či jeho jednotlivá zařízení
e) chovat se ohleduplně k ostatním
f) udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat do odpadových nádob
g) zapůjčené vybavení (sloupky, sítě, míče) vracet kompletně a bez poškození

h) na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem používat čistou sportovní obuv
s gumovou podrážkou mimo klasických kopaček.
i) na víceúčelovém hřišti dodržovat zákaz jízdy na kole, skateboardu, na kolečkových
bruslích, užívání alkoholických nápojů, drog a kouření, střelbu míčem proti síti a
mantinelu z bezprostřední blízkosti
j) užívat jednotlivá zařízení k účelu, ke kterému jsou zřízeny ( není dovoleno užívat
fotbalovou tribunu mimo konání tréninků a zápasů v kopané)
k) šetřit vodou, používat venkovní sprchu pouze za účelem očisty po plážovém volejbalu
9) Provozovatel neodpovídá za poranění a úrazy, které jsou způsobeny vlastní vinou, špatným
použitím jednotlivých herních a sportovních prvků nebo nedodržením provozního řádu areálu.
10) Pokud není provozním řádem areálu stanoveno jinak, platí vyhlášky Obce Horní Město,
zejména Obecně závazná vyhláška o udržování veřejného pořádku a čistotě v obci.
11) „Správce“ je oprávněn odepřít vstup do areálu osobám podnapilým, ohrožujícím pořádek,
bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.
12) V případě hrubého porušení provozního řádu areálu má „správce“ právo vykázat
delikventa ze sportovního areálu.
13) Zda je sportoviště využito či zamluveno, zjistíte ve vývěsní skříňce na šatnách. Pokud se
rozhodnete hřiště si vypůjčit, kontaktujte telefonicky nebo sms v pracovní dny od 9.00 hod.
do 12.00 hod. správce areálu. Váš termín bude zanesen do kalendáře. Pro rezervaci
víceúčelového hřiště a plážového volejbalu Vám musí být nejméně 15 let (mladší pouze
v doprovodu dospělé osoby).
14) Kontakty : správce sportovního areálu - tel. 776 730 508
provozovatel
- tel. 554 821 002
Cena pronájmu:
Základní škola, mateřská škola zdarma
Víceúčelové hřiště – 50.-Kč za každou započatou hodinu, kluziště v zimním období zdarma
Míč, sítě, rakety - jednorázový poplatek 30.-Kč
Použití šatny a sprchy – 10.-Kč/os
Osvětlení víceúčelového hřiště – 10.-Kč za 30 minut
Osvětlení (částečné) na běžecké trati – 20.-Kč za 30 minut (pro jiné aktivity než běžecké
lyžování)
Travnaté hřiště
pro cizí spolky první dvě hodiny za každou započatou hodinu 100.-Kč, nad dvě hodiny denně
400.-Kč paušální poplatek
šatny a sprchy pro cizí spolky 200.- Kč denní paušální poplatek
Zabezpečení provozu:
Celý prostor sportovního areálu je nepřetržitě monitorován kamerami s infrazářiči, napojeno
na PC provozovatele.
Tento provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Horní Město dne 11.03.2015
s účinností od 1.7.2015.

