PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ ZA RYBNÍKEM
VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ S PÍSKOVÝM POVRCHEM V OBCI OLŠANY

I. Základní ustanovení
1.

2.
3.

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozu na hřišti:
Název:
Hřiště za rybníkem (dále jen „Hřiště“)
Adresa:
parcela č. 466/30 v k.ú. Olšany
Majitel:
Obec Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov, tel: 517 374 233
Provozovatel:
Obec Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov, tel: 517 374 233
Správce:
Sportovní klub Olšany, Olšany 8 (Pohostinství U Pštrosa)
„Hřiště“ je určeno k provozování sportovních aktivit širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména
o odbíjenou, nohejbal, soft tenis, badminton, vybíjenou, apod.
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“
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Hřiště“ je přístupné během roku v sezóně duben až říjen, resp. dle klimatických podmínek.
Za využívání „Hřiště“ a plynulý provoz dle tohoto řádu zodpovídá správce, při pořádání větších akcí pak za celý
průběh akce zodpovídá pořadatel (viz čl. V.).
V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen
tuto závadu neodkladně nahlásit správci nebo provozovateli „Hřiště“.
„Hřiště“ může být na základě dohody s provozovatelem v určitých hodinách vyčleněno pro školské, sportovní
a společenské organizace - viz příloha tohoto provozního řádu – „Rozpis využití hřiště za rybníkem“.
„Hřiště“ může být v případě potřeby za úplatu osvětleno venkovním stožárovým osvětlením. O jeho využití musí
být předem informován provozovatel „Hřiště“.
Vybíráním poplatků za využívání „Hřiště“ a dalších služeb je pověřen správce „Hřiště“ dle ceníku. Úhrada se
provádí při osobním předání klíčů od „Hřiště“. Klíče vrací uživatel správci osobně.

III. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1.
2.

3.
4.

Při užívání „Hřiště“ je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení hřiště, dbát na bezpečnost
svou i dalších uživatelů hřiště.
V prostoru „Hřiště“ je přísně zakázáno:
• odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
• vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, obuv s podpatky, aj. )
• vstupovat s koly, koloběžkami, skateboardy, kočárky, aj.
• opírat kola a ostatní předměty o plot hřiště
• kouření a používání psychotropních a omamných látek
• konzumovat veškeré alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
• přinášet sklo (také sklenice, láhve) nebo libovolné ostré předměty
• přinášet do areálu zbraně, výbušniny, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost
• vstupovat se zvířaty
• rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm
• lézt po konstrukcích, sítích
• střílet záměrně míčem proti plotu.
Provozovatel ani správce neručí za odložené věci v areálu a nenesou odpovědnost za škodu či zcizení
soukromých věcí návštěvníků sportoviště.
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.
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IV. Užívání „Hřiště“ a poplatky
1.
2.
3.
4.
5.

Přístup na hřiště je v době herní sezóny volný. Je trvale otevřena hlavní vstupní branka u přístupového chodníku.
Pro přístup do skladu a využívání vybavení hřiště musí uživatel osobně kontaktovat správce a vyzvednout si klíče.
Návštěvníci si mohou zapůjčit ze skladu síť a další vybavení pro odpovídající druh sportu. Toto vybavení se nesmí
vynášet mimo areál. Po ukončení hry musí uživatelé sportovní náčiní vrátit na své místo.
Návštěvníci jsou povinni provést po hře zametení povrchu hřiště a uzamčení skladu a vstupů mimo hlavní
branky.
Ceník - poplatky za užívání „Hřiště“
DALŠÍ SLUŽBY

CENA za jednotku

Osvětlení hrací plochy

6.

50,- Kč /započatou hodinu

Pronájem „Hřiště“ na celodenní akci (více než 6 hodin) včetně běžného
odběru elektřiny (1 fáze)

500,- Kč /den

Pronájem „Hřiště“ na celodenní akci (více než 6 hodin) bez odběru elektřiny

350,- Kč /den

Samostatný odběr elektřiny (1 fáze)

150,- Kč /den

Podmínky využití doplňkových služeb na „Hřišti“:
• osvětlení hrací plochy musí být využíváno v nezbytném rozsahu a po předchozím informování
provozovatele a vyzvednutí klíčů od rozvaděče
• 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 zapojovaných spotřebičů je potřeba
oznámit předem provozovateli a vyzvednout si klíče od rozvaděče. V případě využití 3 fázového odběru
bude stanovena cena dle příkonu zařízení.

V. Konání akcí a turnajů
1.

2.
3.

Organizátor odpolední, celodenní či víkendové akce je povinen termín akce nahlásit minimálně 14 dnů předem
provozovateli „Hřiště“, který informuje správce. K rezervaci a převzetí odpovědnosti za hřiště je oprávněna
pouze osoba starší 18 let s platným občanským průkazem.
Organizátor akce je povinen po jejím ukončení uvést prostor hřiště a okolí do původního stavu.
Pro místní subjekty (Obec Olšany, SK Olšany, T.K. Wild Horse Olšany, ….) je využívání “Hřiště“ při pořádání akcí
pro veřejnost zdarma. Nejsou přitom zbaveni dodržování ostatních podmínek (čl. V., bod 1 ÷ 2). Ostatní případy
budou řešeny individuálně dohodou s provozovatelem „Hřiště“.

VI. Další ustanovení
1.
2.

Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2014.
Provozní řád nabývá účinnosti dne 15. 5. 2014.

Dana Křížová
starostka obce Olšany
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