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Využití víceúčelového sportovního hřiště s běžeckou rovinkou
1. Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem za základní školou ve Staňkovicích, bylo vybudováno z
rozpočtu obce Staňkovice, je majetkem obce, která je také zároveň jeho provozovatelem.
2. Hřiště je určeno přednostně pro potřebu ZŠ a MŠ Staňkovice a občany Staňkovic, Tvršic, Selibic.
3. Víceúčelové sportovní hřiště zahrnuje:
 sportovní hřiště na míčové hry
 běžeckou dráhu na 4 x 60 m s doskočištěm
 dětské a fitness centrum
4. Hřiště slouží především k provozování míčových her (nohejbal, volejbal, minikopaná, tenis,
badminton, basketbal, softtenis, florbal apod.). Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze
s výslovným písemným souhlasem provozovatele.

Provoz a správa víceúčelového hřiště
Zahájení provozu hřiště pro veřejnost je dne 21.června 2019
Hřiště je v provozu celoročně. Provozní doba je určena každý den v týdnu včetně svátků:
Den/měsíc

květen-září

říjen-duben

Pracovní dny
SO,NE, svátky

8-22
9-22

9-18
10-18

Povinnosti všech uživatelů
1. Uživatelé jsou povinni
 využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům, ke kterým je určeno
 dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, neohrožovat ostatní uživatele
 dbát ochrany sportoviště, pokynů správce, poškození hlásit správci hřiště popř. na Obecní úřad.
2. V celém areálu platí zákaz
 znečišťovat, či poškozovat umělý povrch hřiště a zařízení, odhazovat odpadky mimo určené nádoby
 vstupovat na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky, pohorky ap.)
 vstupu dětí mladších 10-ti let bez doprovodu osoby starší 18-ti let
 vstupu se psy a jinými zvířaty, vnášení zbraní a ostrých předmětů
 kouření v celém areálu hřiště, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog
 jezdit v areálu na motorovém vozidle, kole, kolečkových bruslích a skateboardu
 pořádání jakýchkoli hromadných akcí v areálu bez předchozího souhlasu obce
 používání běžecké dráhy a doskočiště bez předchozího souhlasu správce hřiště.

Ostatní všeobecná ustanovení







užívání areálu je zdarma, zpoplatněno je pouze hromadné užívání hřiště pro skupinové sporty z řad
zájemců registrovaných mimo obec(skupiny dvou a více fyzických osob)
užívání hřiště pro skupinové sporty musí být předem rezervováno
veškerá sportovní činnost uživatele hřiště je na jeho vlastní nebezpečí
správce ani provozovatel neručí za ztrátu, příp. poškození osobních věcí uživatelů hřiště
správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti
při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování, nebo při svévolném ničení a
poškozování sportovního zařízení, budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti
za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
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Povinnosti hromadných uživatelů
1.Hromadné využití hřiště pro skupinové sporty musí být předem rezervováno a schváleno obecním úřadem
. Rezervaci lze provádět v celém rozsahu provozní doby na některém z kontaktů v zápatí.
2. Pokud se objednavatel nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště po uplynutí 10-ti minut
od začátku rezervované doby, je hřiště volně k dispozici veřejnosti, či jinému platícímu zájemci.
3. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce oprávněn částečně,
případně zcela zrušit provoz.
4. Poplatek za provoz hřiště hradí uživatelé a organizace registrované mimo Obec Staňkovice. Vybíráním
poplatku je pověřen Obecní úřad dle ceníku pronájmu, který je nedílnou součástí tohoto provozního řádu.
5. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení
je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé situaci neprodleně informuje
provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.
6. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele, je správce hřiště (případně zástupce provozovatele)
oprávněn vykázat uživatele ze hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu.
7. Po skončení činnosti je uživatel povinen areál v pořádku uzamknout a předat klíče správci, pokud
správce neurčí jinak.

Povinnosti správce hřiště
1. Správce hřiště je povinen
 vést evidenci návštěvnosti hřiště
 platícím sportovcům umožnit využití zázemí hřiště
 kontrolovat, zda-li při sportu nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí
 nedodržování provozního řádu hlásit neprodleně starostovi, nebo Obecnímu úřadu.

Ceník pronájmu hřiště pro hromadné zájemce a sportovní oddíly registrované mimo Obec:
Vstupné na víceúčelové hřiště
Hodinové
Celá provozní doba

Čas

Sazba v Kč

1 hodina

100,-

1 den

1000,-

Za plynulý provoz hřiště zodpovídají správci hřiště p. Martin Štěch, mob.721 624 118
a p.Milan Žemlička,mob.728 360 801
Účinnost provozního řádu
1. Tento návštěvní řád schválilo zastupitelstvo obce Staňkovice na svém zasedání dne 29.4.2019
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2019.
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