PROVOZNÍ ŘÁD Multifunkční budovy pro kulturu a
sport v Čechách pod Kosířem
I.
Základní ustanovení
1)
Multifunkční budova pro kulturu a sport v Čechách pod Kosířem (dále jen objekt) je
víceúčelovým, sportovním a kulturním zařízením ve vlastnictví a správě Obce Čechy pod Kosířem,
jako provozovatele (dále jen provozovatel).
2)
Provozní řád je vydán za účelem stanovení pravidel využívání objektu s přilehlým areálem a
určení pravidel chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků objektu.
II.
Využití objektu
1)
Objekt slouží pro zájmovou tělovýchovu organizovanou Tělocvičnou jednotou Sokol Čechy
pod Kosířem, Základní a mateřskou školou Čechy pod Kosířem pro zajištění sportovních,
společenských a kulturních akcí členů SDH a ostatních zájmových organizací a občanů a jako
informační centrum pro návštěvníky obce.
2)
Využití jednotlivých sportovišť a ostatních prostorů objektu koordinuje na základě
požadavků uživatelů a v souladu s tímto Provozním řádem správce.
III.
Provozní pravidla

1)
Za správu a údržbu areálu odpovídá správce, který je zaměstnancem provozovatele objektu.
Má podepsanou hmotnou odpovědnost a jeho úkolem je zajištění hospodárného a účelného využití
celého zařízení.
2)
Provozní doba areálu je celoroční, a to od 8.00 – 22.00 hod.
Tato provozní doba může být upravena dle klimatických podmínek nebo dohody se správcem. Bez
předchozí dohody se správcem je vstup na sportoviště a do prostor určených k provozování kultury
zakázán.

3)
Ve všech vnitřních prostorách Multifunkční budovy pro kulturu a sport je bezpodmínečný
zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a užívat návykové látky všeho druhu. Ve
vnějším areálu je povoleno kouření či manipulace s otevřeným ohněm pouze na předem k tomu
určených a označených stanovištích.
4)
Uživatelé jsou povinni se k zařízení objektu chovat šetrně, nepoškozovat jej a zbytečné
neznečišťovat. Za veškeré škody vzniklé při užívání objektu činností uživatele plně odpovídá
uživatel a je povinen tyto škody bez zbytečného prodlení odstranit nebo uhradit. O způsobu
odstranění závad či úhradě se dohodne se správcem.
5)
Provádět tělovýchovnou a sportovní činnost lze pouze v prostorách k tomu určených, a to
pouze způsobem, pro nějž jsou tyto prostory vybaveny a určeny. Dětem ve věku do 6-ti let je vstup
do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-let. Sportoviště si může pronajmout pouze
osoba starší 18-ti let.
6)
Všichni uživatelé jsou povinni při užívání objektu dodržovat tento provozní řád, hygienické
předpisy, předpisy BOZ a PO a respektovat pokyny správce. Za poranění, nebo úrazy způsobené
neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu, ani za věci vnesené nebo odložené v prostoru
areálu nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Nedodržení těchto předpisů a pokynů může být
příčinou okamžitého ukončení užívání objektu.
7)
Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci
přístupná po dohodě se správcem.
8)
Vjezd do areálu objektu je povolen pouze vozidlům dopravní obsluhy. Dalším vozidlům je
vjezd povolen pouze individuálně na základě souhlasu správce.
9)

Do vnitřního prostoru objektu a na veškerá venkovní sportoviště je zákaz vodění psů.

10)
Veškeré sportovní nářadí a vybavení se nesmí posunovat, ale musí se bezpodmínečně
přenášet tak, aby nedošlo k poškození povrchu hrací plochy.
11)
Objednávky na provoz jednotlivých sportovišť se zajišťují u správce a to minimálně 5
pracovních dnů předem.
12)
Každý uživatel dostane při zaplacení nájmu, který se hradí předem, doklad o zaplacení.
Zaplacením a převzetím dokladu potvrzuje, že se seznámil a provozním řádem a že souhlasí
s podmínkami provozování jednotlivých sportovišť.
13)
Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn napříště
nepřijímat od tohoto objednavatele další objednávky.
14)
V případě nutných opravách či údržbě, je provozovatel (správce) oprávněn provoz
sportoviště přerušit nebo úplně zrušit.
15)

Správce může odmítnout poskytnutí sportoviště při střetu termínů více zájemců.

16)
Správce může odmítnout poskytnutí sportoviště i pro pravidelné uživatele v případě
mimořádné akce (např. celodenní turnaj).
17)
Do doby pronájmu se započítává příprava sportoviště (natažení sítí, umístění branek a
podobně) a úklid sportovního nářadí a pomůcek, včetně úklidu sportoviště nájemcem.
18)
Sportovní hala je určena k provozování míčových her - tenis, minikopaná, basketbal,
volejbal, nohejbal, florbal a k provozování základní tělesné výchovy.
19)
Venkovní hřiště je určeno pro tenis, volejbal a nohejbal, případně pro jiné aktivity a to
pouze po dohodě se správcem.
20)
Zjistí-li uživatel při příchodu na sportoviště jakékoliv závady, nezačne sportoviště užívat a
tyto skutečnosti ihned oznámí správci. V případě, že tak neučiní, nese odpovědnost za škody, které
byly způsobeny před nástupem uživatele na sportoviště. V případě nejasností či sporu nepřevezme
nastupující uživatel sportoviště.
21)
Uživatel se smí sám nebo se svými společníky zdržovat na sportovišti pouze po dobu, na
kterou má sjednaný nájem. V prostoru šaten se smí uživatel zdržovat maximálně 15 min. před
zahájením pronajaté doby a 15 min. po ukončení pronajaté doby.
22)
Správce má právo (v případě pochybností) žádat po uživatelích doložení trvalého bydliště
na území obce platným dokladem.
23)
Osvětlení sportoviště musí být používáno v souladu s bezpečnostními předpisy a účelně.
Uživatel odpovídá za ekonomické využití a zamezí tomu, aby osvětlení bylo bezdůvodně
rozsvěceno a zhasínáno.
24)
Opakované či úmyslné poškození sportoviště jakož i nedodržování tohoto provozního řádu,
může mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob, nebo spolku.
25)
Sportovní náčiní uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat zařízení sportoviště.
26)
Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správce, při nedodrženi provozního řádu má správce
právo uživatele z areálu hřiště vykázat, nebo zavolat policii.
27)
Uživatelé jsou povinni zabránit mechanickému, chemickému či biologickému úmyslnému
poškození a znečištění hracích ploch.
28)
Uživatelům je povoleno vstupovat na hrací plochy jen ve vhodné sportovní obuvi. Do
sportovní haly je vstup povolen pouze v sálové obuvi schválené správcem, nesportujícím pak v
přezůvkách.
29)
Uživatelé jsou povinni vracet zapůjčené vybavení (branky, sítě aj.) kompletně a v pořádku
naurčené místo.

30)
Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu správce může být řešen jako přestupek
podle Přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění.
31)
Všem uživatelům je zakázáno odhazování odpadků mimo určená místa včetně žvýkaček a
vnášení nápojů ve skleněných obalech na jednotlivé hrací plochy.
32)
Je přísně zakázáno manipulovat s ovládacími prvky regulující teplotu okolního prostředí
a to ve všech prostorách areálu.

IV.
Závěrečná ustanovení
1)
Tento Provozní řád je závazný pro provozovatele, všechny uživatele a všechny ostatní
návštěvníky objektu a jeho porušení bude posuzováno jako přestupek. V případě většího poškození
bude areál po dobu opravy vždy uzavřen.
2)

Ceny za užívání objektu jsou stanoveny ceníkem schváleným provozovatelem.

3)

Důležitá telefonní čísla:

správce objektu
obecní úřad
policie ČR
záchranná zdrav. služba
hasičský záchranný sbor

- 723 058 191
- 582 373 726
- 158, 112,
- 155, 112
- 150, 112

Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce (za provozovatele) dne 27.5.2010
a nabývá účinnosti 1.7.2010

V Čechách pod Kosířem dne: 27.5.2010

Jan Pospíšil, v. r.
místostarosta obce

Zdeněk Mader, v. r.
starosta obce

