PROVOZNÍ ŘÁD
MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU
OBCE ČECHY POD KOSÍŘEM
Základní ustanovení
1. Multifunkční sportovní areál v Čechách pod Kosířem (dále jen MSA) je
víceúčelovým, sportovním zařízením ve vlastnictví a správě obce Čechy pod
Kosířem, jako provozovatele (dále jen provozovatel).
2. Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz MSA, nutná k zajištění
bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů a návštěvníků.
3. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a všechny ostatní návštěvníky
MSA.
4. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej
dodržovat
5. Za provoz MSA odpovídá zástupce provozovatele – dospělá osoba v danou
dobu fyzicky přítomná a poučená provozovatelem. Současně má povinnost
kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a
vyvozovat z jejich porušení opatření.
6. Časové využívání MSA je dáno rozvrhem sestaveným dle požadavků a potřeb
ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem, oddílů TJ Sokol Čechy pod Kosířem, oddílů SDH
Čechy pod Kosířem, občanů obce Čechy pod Kosířem a dalších partnerů a je
schválen vedením obce na období jednoho školního roku.
Úpravy lze provést po projednání s provozovatelem. Rozvrh a rezervační systém
bude zveřejněn na webových stránkách obce Čechy pod Kosířem. Zatím bude
rezervace možná na obecním úřadě tel. 582 373 726 prostřednictvím
telefonické objednávky
Vstup do areálu
1. Všem návštěvníkům je vstup do areálu povolen pouze v provozní době (8.00 21.00 hodin). Tato provozní doba může být upravena dle klimatických podmínek
nebo dohody se správcem. Přednostní právo užívání mají žáci ZŠ a MŠ Čechy
pod Kosířem, jednotlivé oddíly TJ Sokol Čechy pod Kosířem, oddíly SDH Čechy
pod Kosířem a občané obce Čechy pod Kosířem.
2. Vstup do areálu je umožněn pouze místem k tomu určeným, a to brankou od
parkoviště nebo brankou od fotbalového hřiště.

3. Areál je pro veřejnost přístupný pouze za přítomnosti odpovědné osoby a v
době k tomu určené.
4. Kapacita areálu je 50 osob, a proto si provozovatel vyhrazuje právo při
naplnění této kapacity omezit nebo zakázat vstup do prostoru venkovního areálu
dalším návštěvníkům do té doby, než se kapacita uvolní.
5. Dětem do 6 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Společné provozní pokyny pro návštěvníky MSA
Provozní pravidla
1. Multifunkční sportovní areál (dále jen MSA) je zařízení v majetku obce Čechy
pod Kosířem. Zahrnuje multifunkční hřiště s umělým travnatým povrchem pro
házenou, malou kopanou volejbal, nohejbal a tenis, atletickou dráhu s umělým
povrchem, in line dráhu s asfaltovým povrchem, skok do dálky s doskočištěm a
objekt zázemí.
2. Každý uživatel a návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem,
dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů správce MSA nebo
zaměstnanců obce. Pokud návštěvník s tímto provozním řádem nesouhlasí, je
povinen okamžitě opustit prostory MSA. V opačném případě návštěvník
vyjadřuje s návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas.
3. 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.
4. Využití jednotlivých sportovišť koordinuje na základě požadavků uživatelů a
v souladu s tímto Provozním řádem provozovatel nebo správce.
5. Do doby rezervované pro využití areálu se započítává příprava sportoviště
(natažení sítí, umístění branek spod.) a úklid sportovního nářadí a pomůcek,
včetně úklidu sportoviště uživatelem.
6. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen
změnu ohlásit nejpozději 2 dny před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je
správce oprávněn napříště nepřijímat od tohoto objednavatele další rezervace.

7. Provozovatel může odmítnout poskytnutí sportoviště při střetu termínů více
zájemců.
8. Provozovatel může odmítnout poskytnutí sportoviště i pro pravidelné uživatele
v případě mimořádné akce (např. celodenní turnaj).
9. V případě oprav či údržbě, je provozovatel (správce) oprávněn provoz
sportoviště přerušit nebo úplně zrušit.
10. Využití mimo obvyklou provozní dobu danou rozvrhem, může zájemce
projednat se správcem MSA. Používání sportovišť k jiným činnostem než k tomu
určeným, musí být předem projednáno se správcem MSA. Žádost o konání
mimořádných akcí se podává nejméně měsíc předem. Veškerá sportovní a
společenská činnost a pořádané akce musí být zajištěny pedagogickým dozorem,
delegovaným vedoucím (trenérem, cvičitelem, správcem), který přímo zodpovídá
za organizaci a bezpečnost.
Všichni návštěvníci jsou povinni:
1. Řídit se oznámeními a upozorněními vyvěšenými v prostorách MSA.
2. Chovat se šetrně k zařízení a vybavení MSA, šetřit vodou a energiemi.
3. Udržovat čistotu v prostorách MSA.
4. Dbát o osobní bezpečnost.
Návštěvníkům je zakázáno
1. Vstupovat do MSA mimo místa k tomu určená, přelézat oplocení nebo brány.
2. V prostorách MSA je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a
omamné látky.
3. Vstupovat na hřiště a jednotlivá sportoviště v nevhodné obuvi (kopačky s
kovovými kolíky, boty s podpatkem) nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem,
pískem). Na konkrétní sportoviště je povolen vstup jen v obuvi k tomu určené.
4. Jezdit na kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích po hřišti,
atletické dráze rozběžišti pro skok do dálky.
5. Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory MSA.
6. Používat vlastní elektrospotřebiče.

7. Manipulovat s elektrickým a ostatním zařízením areálu.
8. Odhazovat žvýkačky, skleněné, ostré a jiné předměty, které mohou ohrožovat
bezpečnost návštěvníků.
9. Vynášet písek z doskočiště pro skok daleký.
Vstup do prostor MSA je zakázán
1. Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo
příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není
izolován.
2. Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit
pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a
společenskými zásadami.
4. Jakýmkoli zvířatům.
5. Z areálu může být vykázán návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto
provozního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů správce areálu nebo
zaměstnanců obce. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál,
jsou jej správce areálu nebo obecní zaměstnanci oprávněni vyvést, popř.
požádat o zakročení Policii ČR.
6. Opakované či úmyslné poškození sportoviště jakož i nedodržování tohoto
provozního řádu, může mít za následek odepření další rezervace konkrétní osobě
nebo skupině osob nebo spolku.
Škody a ztráty
1. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
2. Provozovatel neručí a nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí
návštěvníků.
3. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou
zcela nebo částečně způsobeny na vybavení venkovního areálu nebo na majetku
třetích osob.
4. V ostatním platí příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména
části 6. občanského zákoníku, týkající se náhrady škody.

První pomoc, úrazy
1. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností
nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
2. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní
návštěvníky, kteří pomohou při poskytování první pomoci a případně volají
záchrannou službu 112, 155.
3. Nejnutnější materiál první pomoci je v lékárničce, která je umístěna
v v objektu zázemí u správce MSA.
4. Návštěvníci sportují v areálu na vlastní nebezpečí.
Závěrečná ustanovení
Důležitá telefonní čísla:

správce objektu
obecní úřad
- 582 373 726
policie ČR
- 158
záchranná zdrav. služba - 155, 112
hasičský záchranný sbor - 150, 112

V Čechách pod Kosířem dne:

12.9.2022

Ing. Milan Kiebel
starosta obce

