Provozní řád víceúčelového hřiště Závada
Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování Víceúčelového
hřiště v obci Závada.
Název: Víceúčelové hřiště Závada, (dále jen „víceúčelové hřiště“),
Vlastník, provozovatel: Obecní úřad Závada, č. p. 106, 747 19.
Víceúčelové hřiště je určeno zejména k sportovnímu vyžití veřejnosti, a také
pro tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace.
I. Využívání hřiště
1) Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je OÚ Závada.
2) Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech
věkových skupin. Jedná se zejména o malou kopanou, nohejbal, volejbal,
tenis, basketbal, florbal a další.
3) Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci, nebo skupiny osob.
4) Využívání hřiště je bezplatné.
5) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas jednotlivých
skupin a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště
dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy k ochraně majetku.
6) Uživatel je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu.
II. Provoz a správa hřiště
1) Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště: pondělí až neděle
od 8.00 ÷ 21.00 hod.
2) V případě nutnosti použít při aktivitě osvětlení, je nutno kontaktovat
správce, který osvětlení na požadovanou dobu uvede do provozu a po
ukončení aktivity jej přijde zase vypnout.
3) Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno
přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
4) Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost je celoroční a je bez poplatků.
5) V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště
pouze v případě, že je povrch hřiště bez sněhové pokrývky.
6) Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle
světelných a klimatických podmínek. Z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být
rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či
přerušen na dobu nezbytně nutnou!
7) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je zakázáno hřiště
používat.

8) V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení, oplocení, či
povrchu hřiště, je uživatel povinen tuto závadu nahlásit na OÚ Závada.
9) Uživatelé hřiště si mohou vypůjčit sportovní nářadí a potřeby.
10) Po skončení hry jsou návštěvníci povinni vrátit sportovní vybavení zpět
na své místo, hřiště uklidit, uzavřít.
III. Pořádání hromadných akcí
1) Hromadnou akcí se rozumí soutěž mezi více sportovními družstvy např.
turnaje v kopané, volejbalu.
2) V případech, kdy ve sportovním areálu pořádá hromadné akce jiný
subjekt (dále jen „pořadatel“) než Obec Závada, je povinen zajistit na své
náklady pořadatelskou službu a nahlásit tuto akci na OÚ v Závadě
nejméně měsíc před datem konání akce.
IV. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování, nebo poškozování hrací
plochy a zařízení.
2) Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kolíkové kopačky, boty s hroty,
podpatky, inline brusle),
- manipulace s ostrými předměty,
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích,
- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu zákonného zástupce,
- přemisťovat pevné, nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa,
- požívání alkoholických nápojů, omamných látek a jídla všeho druhu,
- vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek,
- manipulace s ohněm a zábavní pyrotechnikou,
- kouření v celém objektu, včetně elektronických cigaret,
- odhazování žvýkaček na povrch hřiště,
- vstupovat se psy a jinými zvířaty,
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
- úmyslné odrážení míče o sítě a hrazení z bezprostřední blízkosti,
- opírat se o ochranné sítě.
3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat
na hřiště pouze hrajícím osobám.
4) Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo
jinak obtěžovat nejbližší okolí.

5) Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní
prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat
sportovní zařízení.
6) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve
sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení
sportoviště. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném
chování. Současně také neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí
pronajímatelů.
V. Další ustanovení
1) Při nedodržení tohoto provozního řádu může správce, nebo jiný
oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto
pokynů budou oprávnění pracovníci informovat policii.
2) Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh
správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby,
případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují, či za ně
zodpovídají.
3) Tento provozní řád a jeho případné změny bude vyvěšen na stránkách
obce: https://www.zavada.cz/
VI. Důležitá telefonní čísla
Policie
Záchranná služba
Hasiči
Tísňová linka
Starostka obce
Správce areálu

158
155
150
112
Ing. Andrea Lorková, 601 331 162,
Ing. Petr Liška, 605 110 158.
VII. Závěrečná ustanovení

1) Provozní nabývá účinnosti dne 13. 07. 2021.
Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Závada bylo
vybudováno v roce 2021 firmou TREE GREEN SILESIA, s.r.o., za přispění
dotace přidělené z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím
programu "Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku."

