PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
DUŠEJOV
Majitel a provozovatel:

Umístění:

Obec Dušejov
Dušejov 109 , 588 05 Dušejov
IČ: 00285811
kat. území Dušejov, parc.č. 460/36 a 460/13

Správce objektu:
Petr Brambůrek – tel: 727 806 430
Správce za ZŠ Dušejov:
Mgr. Marcela Krejčová – tel: 724 858 689
__________________________________________________________________________________

I. Úvodní ustanovení
1. Provozní řád víceúčelového hřiště Dušejov (dále jen hřiště) upravuje režim využívání hřiště pro
provozování následujících sportovních aktivit: basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, popř. míčové
sporty obdobného typu. Hřiště je určeno pro sportovní a rekreační využití žáky Základní školy a
Mateřské školy Dušejov, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Dušejov), a veřejností.
2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště po celou dobu vstupu na hřiště.
3. Hřiště je veřejně přístupné a jeho užívání je zdarma. Přednost v užívání však mají ti, kdož si ho
předem zarezervují. Uživatelé bez předchozí rezervace tak hřiště mohou využívat jen v případě, že
v daný čas není hřiště rezervováno někým jiným.
4. Osobám mladším 18 let je užívání hřiště povoleno jen na zodpovědnost jejich rodičů, příp.
zákonných zástupců.
5. Provoz na hřišti organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel, a v době jeho nepřítomnosti jím
určená osoba.
6. Za provoz a úklid hřiště v době, kdy jej využije ke své činnosti ZŠ Dušejov, odpovídá ředitelka školy.
7. Uživatel/objednatel hřiště z řad veřejnosti je povinen provozovat dohodnutý druh sportu,
dodržovat sjednanou dobu využití hřiště, tento Provozní řád, a předpisy pro ochranu zdraví osob i
pro ochranu majetku. Nedodržuje-li návštěvník hřiště tento provozní řád, je správce oprávněn jej z
hřiště vykázat.
8. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení hřiště,
případně i za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech. Dále je uživatel povinen
udržovat čistotu a pořádek v celém areálu.
9. Vstup na hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za
škody na vnesených či odložených věcech ani za případné újmy na zdraví.
10.Z důvodu ochrany hřiště a zamezení vandalismu je prostor hřiště monitorován kamerovým
systémem se záznamem.

II. Provozní doba
1. Běžná provozní doba hřiště se stanovuje takto:
PONDĚLÍ - NEDĚLE od 8.00 – do 21.00 hodin v době od 1.4. do 31.10.
2. Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů
apod.
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3. Správce může rozhodnout o uzavření hřiště v závislosti na počasí (teplota, srážky) zejména vzhledem
k technickému stavu hřiště a okolí a jeho způsobilosti pro provoz.
III. Vstup do objektu hřiště
1. Do objektu se vstupuje brankou ze vstupního prostoru ve směru od zdravotnického střediska.
IV. Provozní režim hřiště
1. K evidenci obsazenosti slouží rezervační systém. Minimální hrací doba je 60 min. Hráči/uživatelé si
mohou hrací dobu objednat prostřednictvím rezervačního systému, nebo případně prostřednictvím
správce objektu, dostupného na webu http://www.dusejov.cz. V případě, že po uplynutí doby
rezervace bude víceúčelové hřiště nerezervované a hráči/uživatelé, kterým vypršel čas rezervace,
si prodlouží pobyt na sportovišti, jsou povinni si další čas zarezervovat, nebo ohlásit toto správci.
2. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech.
Všechny dlouhodobé rezervace budou zaneseny do rezervačního systému. Pro víkendové rezervace
mají přednost turnaje před jednotlivci.
3. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu hřiště dalšímu subjektu, např. za účelem
pořádání akce či turnaje apod.
4. Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je toto povinen ihned zanést do rezervačního
systému. Neučiní-li tak, nemusí být příště brán zřetel na jeho další rezervace hřiště. Toto neplatí,
dojde-li k náhlé změně klimatu (déšť, povětrnostní podmínky atd.), a nelze-li hřiště v rezervované
době využít. V tomto případě může objednatel nahlásit neúčast na sportovišti správci.
5. Sportovní vybavení a sítě je možné si zapůjčit z nádob umístěných na hřišti, a hřiště si před hrou
vhodně upravit. Při odchodu ze sportoviště je uživatel/objednatel povinen veškeré užívané prostory
hřiště uklidit, a případně vrátit vypůjčené sportovní vybavení do předem určených nádob.
6. Užívání hřiště není zpoplatněno a hřiště je veřejně přístupné.
V. Povinnosti při užití sportovního areálu
1. Každý uživatel hřiště je povinen seznámit se před začátkem sportovní činnosti s tímto Provozním
řádem, dodržovat veškerá jeho ustanovení a vyžadovat dodržování provozního řádu i od ostatních.
2. Je zakázáno:
-

vstupovat na hřiště jiným způsobem než vstupní brankou,
poškozovat nebo znečišťovat plochu, oplocení, vybavení a zařízení hřiště,
kouřit, rozdělávat a manipulovat s ohněm,
vstupovat v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek,
konzumovat potraviny, alkoholické nápoje a jiné omamné látky v prostoru hřiště,
vstupovat se zvířaty nebo nechat vnikat zvířata na hřiště,
jezdit na kole, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, motorkách a
jiných dopravních prostředcích,
odhazovat odpadky včetně žvýkaček mimo místa k tomu určená,
nevhodným chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů,
svojí činností, zejména hlukem, obtěžovat okolí hřiště a obyvatele obce,
vstupovat na hřiště ve znečištěné nebo nevhodné obuvi (boty s podpatkem, tretry, kopačky
s kovovými hroty),
vstupovat na hřiště v případě, že je hřiště kluzké, vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně
poškozené,
vnášet na hřiště sportovní náčiní nesplňující bezpečnostní požadavky a způsobilé ohrožovat
bezpečnost ostatních uživatelů hřiště a poškozovat hřiště a jeho zařízení,
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-

vnášet na hřiště ostré předměty, skleněné láhve, střelné zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
střílet míčem proti plotu v bezprostřední blízkosti

3. V případě zjištění jakékoliv závady na hřišti, jeho sportovním zařízení nebo v jeho okolí je uživatel
hřiště povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada
případných škod vymáhána na uživateli, který hřiště před zjištěním závady užíval.
4. Uživatel hřiště je povinen nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních
uživatelů v areálu, a tyto škody provozovateli hřiště nahradit. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu
provozních vad nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci, aby bylo možné provést
okamžitá opatření k nápravě.
5. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo
obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky.
VI. Správa hřiště
1. Správce hřiště je zejména povinen pečovat průběžně o hřiště a jeho zařízení, zajišťovat drobnou
údržbu hřiště, a upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy.
2. Správce hřiště je oprávněn kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi,
řešit případné spory při obsazování a využívání hřiště, v případě porušení tohoto provozního řádu
vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (podnapilým, v
nevhodné obuvi apod.) a v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho
provoz. Správce hřiště je dále oprávněn vymáhat úhradu za případné škody způsobené na hřišti a
jeho vybavení.
3. Důležitá telefonní čísla:
727 806 430 - Správce hřiště
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Tento Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště schválilo Zastupitelstvo obce Dušejov dne 8.
11. 2021 s účinností od 10. 11. 2021. Provozní řád bude upravován dle potřeb.

……………………………………..
Zdenka Dubová
starostka obce Dušejov
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