OBEC LIBOUCHEC
Libouchec 211
40335 Libouchec
PID: DXZH3OP0KSTZ
Č.j. LIB/955/2020

PROVOZNÍ ŘÁD FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ „A“
Schválen radou obce usnesením č. 21/4RO/2020 ze dne 6. 4. 2020 s účinností od 7. 4. 2020, ve
znění usnesení č. 4/6RO/2020 ze dne 8. 6. 2020.
Čl. I
Úvodní ustanovení
Tento provozní řád vydává obce Libouchec za účelem stanovení pravidel provozu na fotbalovém
hřišti „A“ umístěno na p. p. č. 1753/10 a v provozní budově na adrese Libouchec č. p. 480.
Čl. II
Využívání hřiště a provozní budovy
1. Obec Libouchec je vlastníkem a zároveň provozovatelem hřiště a provozní budovy, ve které
jsou umístěny šatny, umývárny, WC.
2. Uživatelem hřiště může být spolek nebo organizace (dále jen uživatel). Na základě dohody
můžou být hřiště nebo šatny v určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a
společenské organizace.
3. Hřiště je určeno zejména pro hru kopané a k provozování míčových her a soutěží. K tomuto
účelu je z části využívána provozní budova, kde jsou šatny, sprchy a WC (dále jen šatny). Pro
jiné účely se provozní budova uživatelům neposkytuje.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržet předem sjednaný čas užívání hřiště a šaten, provozovat zde
předem sjednaný druh sportu nebo předem sjednanou činnost. Po celou dobu užívání dbát
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, je povinen dbát upozornění a pokynů
provozovatele vydávaných prostřednictvím odpovědných zaměstnanců.
Čl. III
Provoz, správa hřiště a provozní budovy
1. Za provoz hřiště a provozní budovy zodpovídá správce Sportovní haly obce Libouchec (dále jen
správce).
2. Správce ve spolupráci s dalšími zaměstnanci provozovatele zajišťuje pravidelnou údržbu
fotbalového hřiště, provozní budovy a přilehlých ploch.
3. Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a šaten. Přednost rezervace má místní
organizace TJ ČSAD Libouchec za účelem konání fotbalových zápasů a tréninků, poté mají
přednost i další místní organizace a spolky.
4. Správce dohlíží na dodržování pořádku, je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají
jeho pokynů a nedodržují provozní řád. Při opakované nekázni může správce hřiště odmítnout

uživatele při další rezervaci termínu akce.
5. Správce hřiště je oprávněn v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz aniž by byl povinen tuto skutečnost předem
oznamovat.
6. V případě zjištění jakékoliv závad užívaných prostor je uživatel povinen tuto závadu
neodkladně nahlásit správci hřiště.
7. Pro místní uživatele (organizace a spolky se sídlem v obci Libouchec a jejich částí) je využívání
hřiště a šaten zdarma.
Cizím uživatelům se hřiště a šatny pronajímají za níže uvedené ceny, které jsou uvedeny včetně
DPH:






1 až 3 hodiny tréninku či zápasu
1 až 3 hodiny tréninku či zápasu
1 den
1 den
1 den

pronájem hřiště a šaten
pronájem hřiště bez šaten
pronájem hřiště a šaten
pronájem hřiště bez šaten
pronájem šaten

2.200,-Kč
1.700,-Kč
3.900,-Kč
3.200,-Kč
700,-Kč

Při zrušení objednávky méně jak 24 hodin před objednaným termínem, je objednavatel
povinen uhradit poplatek ve výši 25% z objednané ceny.
8. Provozní doba hřiště a provozní budovy:
–
–

od 08:00 hodin do 21:00 hodin
provozní doba může být upravena vzhledem k momentálním klimatickým a povětrnostním
podmínkám.
Čl. IV
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé a návštěvníci hřiště a
šaten povinni respektovat tento provozní řád, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy
(hasicí přístroj je umístěn v hlavním prostoru šaten), dále předpisy o ochraně majetku a řídit se
pokyny správce.
2. Na hřišti či provozní budově a jejich okolí je zakázáno:
 znečišťovat nebo poškozovat plochu hřiště, okolní zeleň a veškeré vybavení (po skončení
sportovní činnosti musí být hrací plocha uklizená bez tréninkových pomůcek, pitných láhví
a nečistot)
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- manipulovat s ostrými předměty
- přinášet skleněné předměty na plochu hřiště
- používání alkoholických, psychotropních a omamných látek
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- vstupovat a jakkoli je užívat bez předchozí dohody a v souladu s tímto provozním
řádem
- manipulovat s příslušenstvím hřiště a poškozovat vybavení provozní budovy i hřiště
samotného včetně popisování, polepování nebo pomalovávání
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-

manipulovat s přenosnými brankami bez odpovědné osoby (po skončení sportovní
činnosti musí být přenosné branky umístěny zpět na vyhrazené místo)
ohrožovat zdraví návštěvníků, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí
(např. nadměrným hlukem)
vstup se psy a jinými zvířaty

3. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci
přístupná u správce.
4. Obec neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů a návštěvníků vzniklou při
sportovní i jiné činnosti. Při konání jakýchkoliv sportovních, kulturních, školských a podobných
akcí pořádaných konkrétními organizacemi a spolky, přebírá dohled a dozor nad zajištěním
bezpečností osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných
předpisů, včetně tohoto provozního řádu, pořadatelská služba nebo dozor dané zájmové složky.
Čl. V
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo jiný pověřený pracovník oprávněn
takového uživatele z hřiště vykázat.
2. Pokud se vykázaný uživatel zdráhá hřiště opustit požádá správce nebo jiný pověřený pracovník
o součinnost Policii ČR.
Čl. VI
Důležitá telefonní čísla
Správce areálu:
Tísňová linka :
Hasiči :
Zdravotní služba :
Police ČR :

722 068 223, 475 222 354
112
150
155
158

Jiří Bolík
starosta obce
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