Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN

č. 3/2010

Provozní řád víceúčelového hřiště Zdětín
Zastupitelstvo obce Zdětín se na svém zasedání dne 12.7.2010 usnesením č. 5/2010 usneslo vydat
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Provozní řád víceúčelového hřiště Zdětín
Tento provozní řád vydává Obec Zdětín ke stanovení bližších podmínek místního rozvoje
tělovýchovy a sportu a využívání volného času dětí, mládeže a dospělých v obci Zdětín
Čl. I
Využívání hřiště
1) Provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Zdětín, Zdětín 49, 798 43, IČ: 00600105
2) Správcem víceúčelové hřiště byl jmenován Michal Vodrážka (mob. 739 239694). Zástupci
správce hřiště jsou Robert Kříž (mob. 724 179837) a Eliška Karásková (mob. 723 079236).
3) Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových
skupin, zejména k míčovým hrám – tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal…..
4) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště
5) 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 a ustanovení tohoto řádu. Uživatel hřiště
se na smluvenou dobu stává zodpovědným za veškeré dění na hřišti.
Čl. II
Provoz a správa hřiště.
1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště, popř. další osoba určena obcí Zdětín.
2) Denní provoz víceúčelového hřiště: od 8 do 21 hodin
Od 19:00 hod. je nutné, s ohledem na blízkost rodinných domů, provoz na hřišti a v jeho
okolí ztišit!
3) Prioritně je hřiště určeno pro občany obce Zdětín.
4) Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně nebo na tel. čísle: 739 239694
5) Jednorázové akce většího rozsahu (turnaje) schvaluje obec.
6) V případě zájmu o pronájem hřiště za strany občanů z jiných obcí je pro tyto stanoven
ceník schválený dne 12. 7. 2010 usnesením zastupitelstva obce Zdětín č.5/2010.
50 Kč,- za 1 hodinu/1 osobu
Pronajímatel si vyhrazuje právo ceník během sezóny změnit.
Poplatek musí být uhrazen před vstupem na hrací plochu (při převzetí klíče).
Správce vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení.
7) Maximální doba rezervace na 1 den jsou 2 hodiny a minimální doba je 1 hodina.
Maximální doba rezervace na 1 týden jsou čtyři hodiny na jednu osobu. Objednatel uvede
své jméno, předpokládaný druh provozovaného sportu a případně telefonické spojení.
Objednávky budou přijímány max. 7. kalendářních dnů před dobou rezervace.

8) Pokud objednatel nenastoupí na hřiště v daném termínu nejpozději do 15 min. od začátku
rezervace, stává se termín rezervace neplatný a hřiště může použít kterýkoliv další zájemce.
9) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 1 den před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, nebudou od tohoto
objednatele přijímány další objednávky.
10) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce,
popř. jeho zástupci, oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen
tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
11) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště,
popř. jeho zástupcům.
12) Uživatelé hřišť si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě. Nebudou
půjčovány míče a další sportovní potřeby / tenisové rakety apod./. Uživatelé si budou
instalovat zapůjčené sítě sami.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.
1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2) V této souvislosti zde platí zákaz:
· odhazování odpadků mimo místa k tomu určená / koš u vstupu na hřiště/,
· vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo v
znečištěné obuvi /blátem, štěrkem, pískem/,
· manipulace s ostrými předměty,
· vstupu s jízdním kolem, či koloběžkou, skateboardem a podobnými předměty, které by
mohly povrch hřiště poškodit
· používání treter,
· vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů,
· vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,
· přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa,
· konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu,
· používání sladkých nápojů / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./,
· vstupu podnapilým osobám,
· kouření v celém areálu,
· rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
· vstupu se zvířaty,
· odhazování žvýkaček na umělý povrch,
· střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti.
. provádět činnost, která by hrubým způsobem obtěžovala v blízkosti bydlící občany
3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám / tenis max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2x6 osob + rozhodčí/.
Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z prostoru za oplocením.
4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
5) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6) Všichni, kdož hřiště užívají, činí tak výhradně na vlastní nebezpečí a to i v případě použití
poškozeného zařízení sportoviště. Za bezpečnost dětí, které užívají zařízení v areálu
víceúčelového hřiště odpovídají jejich rodiče. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či
zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Čl. IV
Další ustanovení
1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni
uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení správce a
dalších osob, kteří budou mít oprávnění dané obcí Zdětín. V případě neuposlechnutí bude
vyžádána asistence policie a přestupek řešen v součinnosti s příslušnými orgány.
2) Tento provozní řád a jeho případné změny budou vyvěšeny na vývěsní tabuli u vstupu na
hřiště a na webových stránkách obce.

Důležitá telefonní čísla:

112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

155 – zdravotnická záchranná služba

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

158 – Policie ČR

Všem uživatelům hřiště příjemný pobyt a pěkné sportovní zážitky

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Robert Kříž
Starosta

Vyhláška zveřejněna dne: 22.7.2010
Vyhláška z úřední desky sňata dne: 8.8.2010

Zdeňka Kvapilová
Místostarosta

