Obec Stašov

PROVOZNÍ

ŘÁD

HŘIŠTĚ S POVRCHEM UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM ve Stašově
Tento provozní řád vydává obec Stašov za účelem místního rozvoje sportu a využívání volného
času mládeže i dospělých. Součástí tohoto provozního řádu je ceník pronájmu za prováděné
služby.
1. Zřizovatelem a provozovatelem hřiště s umělou trávou pro míčové hry (dále jen HUT) je obec
Stašov, Stašov 6, 572 01
2. Hřiště je určeno k provozování míčových her (volejbal, nohejbal, fotbal, tenis, pozemní hokej,
florbal, basketbal)
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen
dbát upozornění a pokynů správce hřiště. Rezervaci je nutno vytvořit minimálně 24 hod před
Vámi uvažovaným termínem a vyčkat na potvrzení.
5. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz HUT. Správce je povinen tuto skutečnost předem
oznámit uživateli, ve výjimečných případech bezprostředně před začátkem rezervované doby
(například při náhlé změně počasí)
6. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn
požadovat po uživateli platbu za pronájem hřiště, popřípadě nepřijímat napříště od tohoto
uživatele další objednávky.
7. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném HUT, příslušenství/zařízení HUT (např. sítě,
brány) nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit
správci HUT.
8. Vybíráním poplatků za služby spojeném s využitím hřiště je pověřen správce hřiště dle Ceníku
za užívání HUT, schváleného Zastupitelstvem obce Stašov dne 15.4.2021.
9. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na HUT pouze
hrajícím osobám, divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za ochranným plotem.
10. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak
nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
11. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci
přístupná po dohodě se správcem.
12. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků nebo poškozovat sportovní zařízení.
13. HUT se pronajímá na celé hodiny. Hodina pronájmu je rozdělena následovně: 50 minut čistého
hracího času + 10 minut na úklid, který zahrnuje zametení celého povrchu HUT, sbalení sítí a
mobilních částí HUT a jejich předání správci HUT.
14. Obec Stašov ani správce HUT nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na HUT.

JE ZAKÁZÁNO pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry), kopačkách
(především s kovovými a plastovými hroty), botách s podpatkem, znečištěné obuvi, manipulovat
s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, hokej na kolečkových bruslích.
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Obec Stašov
Dále platí zákaz:
 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy
 vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby
 vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
 přemisťování pevného i mobilního zařízení HUT mimo stanovená místa
 konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
 používání nápojů na bázi Coly (Coca-cola, Pepsi-cola, Aro-cola, Kofola atd.)
 vstupu podnapilým osobám
 kouření v prostorách HUT
 rozdělávání ohně a manipulace s ním v prostorách HUT
 vstupu se zvířaty
 odhazování žvýkaček na umělý povrch
V rámci rezervace HUT nejsou zapůjčovány míče, hokejky, rakety, rozlišovací dresy a podobné.
Tyto nástroje si uživatel přinese vlastní.
Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat.
Správce HUT: Josef Penias +420 733 713 336
Policie ČR:
158
Hasiči:
150
Záchranná služba:
155
Tísňová linka:
112
Rezervace: https://www.supersaas.cz/schedule/hristeStasov/multifunkcni_hriste
Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.6.2021.
Leoš Vendolský, starosta ……………………………

Ceník poplatku za služby spojené s využitím hřiště s povrchem umělá tráva
ve Stašově
Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma. Poplatek je vybírán za
služby spojené s využitím hřiště.
Tento ceník vydává obec Stašov. Ceník schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
15.4.2021
1 hodina 50,- Kč
Ve Stašově 1.6.2021

Leoš Vendolský, starosta ………………………………….
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