Provozní řád víceúčelového hřiště Stěbořice
Čl. I
Využívání hřiště
1) Provozovatelem víceúčelového hřiště je obec Stěbořice. Správcem víceúčelové hřiště (dále jen
správce) byl jmenován Jiří Vrbický. Zástupci správce hřiště jsou Tomáš Kramný (mob. 724 121 513)
a Stanislav Krusberský (mob. 602 825 677).
2) Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin,
zejména k míčovým hrám – tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal. Prioritně je hřiště
určeno pro občany obce Stěbořice a jejich jednotlivých místních části.
3) Víceúčelové hřiště užívají zájemci v tomto pořadí:
a) Základní a mateřská škola Stěbořice (převážně v době vyučování),
b) pravidelní zájemci (např. spolky a sdružení pravidelně 1 – 2 x týdně),
c) ostatní zájemci, kteří se objednali v rezervačním archu,
d) náhodní zájemci nezapsaní v rezervačním archu – při volném hřišti.
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 a ustanovení tohoto řádu.

Čl. II
Provoz a správa hřiště.
1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště, popř. další osoba určena obcí Stěbořice.
2) Denní provoz víceúčelového hřiště :
• dny školního vyučování od 8 hodin do 16 hodin (ZŠ a MŠ)
• dny školního vyučování od 16 hodin do 21 hodin (veřejnost)
• dny pracovního volna a v období školních prázdnin od 9 do 21 hodin.
Od 19:00 hod. je nutné, s ohledem na blízkost bytovek, provoz na hřišti a v jeho okolí ztišit!
3) Vstup na víceúčelové hřiště je povolen pouze vchodem v zadní části areálu školu (u hospůdky „V
ofsajdu“). Je zakázáno přelézat ploty a zamčené vchody kolem areálu školy!
4) Provoz víceúčelového hřiště je celoroční v závislosti na klimatických podmínkách.
5) Objednávky termínu se provádějí zápisem do rezervačních archů, které budou vyvěšeny na
vývěsce u hospůdky „V ofsajdu“ vždy 1 týden dopředu. Klíček od vývěsky bude k dispozici
v hospůdce „V ofsajdu“.
6) 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.
7) 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.
8) 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.
9) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce, popř. jeho
zástupci, oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat objednateli.
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10) 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.
11) 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 ve
znečištěné obuvi /blátem. štěrkem, pískem/,
• manipulace s ostrými předměty,
• jízdy na kole,
• používání treter,
• vstupu dětem do 6 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.
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) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu školy a to i v
případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu
odložených věcí.
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 Stěbořice.
2) Tento provozní řád a jeho případné změny budou vyvěšeny na vývěsní tabuli u hospůdky
„V Ofsajdu“ (kabiny TJ Sokol) a na webových stránkách obce.

Ing. Vít Kostera
starosta obce
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