PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Tento provozní řád vydává obec Nová Ves pod Pleší za účelem rozvoje tělovýchovy a sportu a
využívání volného času zejména mládeže v obci Nová Ves pod Pleší a jejím blízkém okolí.
Čl. I
Využívání víceúčelového hřiště
1. Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště (dále jen „hřiště) je obec Nová Ves pod
Pleší.
2. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro veřejnost všech věkových
skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal, košíková, házená,
florbal, hokejbal, badminton aj.)
3. Uživatelem hřiště může být pouze jednotlivec zaregistrovaný v rezervačním systému na
webových stránkách obce. Registrovaný uživatel zodpovídá i za ostatní osoby, které s ním
společně zařízení užívají.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
Po celou dobu dbá předpisů o bezpečnosti a ochraně majetku.
Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: p. Ladislav Petrák ml., tel. č.: 603349632, v případě
nepřítomnosti p. Jan Petrák, tel.: 603571420
2. Denní provozní doba hřiště: 8:00 – 22:00 hodin
3. Registrace: zájemce se registruje na www.novavespodplesi.cz v sekci „Rezervační systém”.
Registrovat se může pouze osoba starší 18 let.
4. Rezervovat čas na hřišti lze pouze v elektronickém systému na www.novavespodplesi.cz v
sekci „Rezervační systém ” po přihlášení se registrovaného uživatele. Maximální počet rezervací
na jednoho zájemce je 3 hodiny denně. Vyšší počet hodin lze domluvit se správcem hřiště.
Po schválení rezervace se v systému rezervací zobrazí „obsazeno“. Příjmení zájemce podbarvené
jinou barvou než termíny volné se zobrazí najetím kurzorem myši na obsazený termín.
Rezervace a registraci lze provádět i v úředních hodinách na obecním úřadu v Nové Vsi pod Pleší.
5. Uživatel vstupuje na hřiště:
- po řádném objednání pronájmu hřiště v rezervačním systému obce
- po úhradě příslušné částky za pronájem a vratné zálohy 100,- Kč na klíče od hřiště správci
- v zaplacené době.
6. Uživatel odchází z hřiště:
- po úklidu hřiště, úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na
sportoviště nastoupit další zájemce
- po ukončení uhrazeného období hřiště okamžitě opustí
- po předání klíčů od hřiště správci mu bude vrácena záloha.
7. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat
objednateli.
8. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 1 den před stanoveným časem. V opačném případě musí uhradit částku za objednaný
čas rezervace.
9. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. Uživatel
je povinen ihned nahlásit správci veškeré jím zjištěné závady či překážky bránící řádnému užívání
hřiště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost se vztahuje na závady vzniklé před
započetím užívání hřiště anebo na závady vzniklé v průběhu užívání hřiště. V případě, že uživatel
nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude hřiště přes závady užívat, vystavuje se nebezpečí,

že provozovatel bude mít za to, že závadu způsobil uživatel sám a tím má povinnost zajistit a
uhradit příslušnou opravu.
10. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště.
Poplatek za užívání hřiště (za každou započatou hodinu):
150,- Kč bez použití osvětlení
250,- Kč při použití osvětlení.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. Je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a vybavení hřiště.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
- vstupu při bouřce
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem), ve znečištěné obuvi
(blátem, štěrkem, antukou apod.)
- manipulace s ostrými předměty
- jízdy na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
- vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa, provádění
úprav nebo ničení zařízení
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- používání nápojů na bázi kofeinu (Coca-Cola, Pepsi-Cola, AroCola, Kofola atd.)
- odhazování žvýkaček na plochu hřiště
- vstupu podnapilým osobám
- kouření v celém sportovním areálu
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- poškozovat stromy a keře v celém sportovním areálu
- vstupu se zvířaty
- používání zařízení hřiště k jiným účelům, než je určeno
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím
osobám, rozhodčím, trenérům a případnému dozoru dětí. Divákům je dovoleno zápasy sledovat
pouze za oplocením.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo
obtěžovat nejbližší okolí.
5. Sportovní vybavení uživatelů hřiště musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení.
7. Obec Nová Ves pod Pleší a správce hřiště nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na
hřišti.
Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
2. V případě opakovaného porušení ustanovení provozního řádu bude uživateli zrušena možnost
rezervace hřiště. Zároveň mu bude zakázán přístup do areálu.
V Nové Vsi pod Pleší dne 13.1.2017

Ing. Jan Havelka, starosta
Obec Nová Ves pod Pleší

