OBECNÍ ÚŘAD CHOTIMĚŘ
Chotiměř 66 / 410 02 Lovosice
Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště

I. Úvodní ustanovení
1. Tento provozní řád vydává obec Chotiměř za účelem podpory rozvoje sportu a aktivního
využívání volného času.
2. Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem víceúčelového hřiště s umělým povrchem
je obec Chotiměř.
3. Hřiště bylo vybudováno za přispění dotace přidělené z Programu obnovy venkova Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci „Obnova sportovního hřiště obce Chotiměř“ a je určeno pro sportovní
a rekreační činnosti široké veřejnosti.
4. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště /dále jen MSH/ upravuje režim využívání MSH
pro sportovní aktivity.
5. MSH slouží ke sportovním aktivitám především obyvatelům obce Chotiměř a MŠ Chotiměř.
Pokud není MSH plně využito, lze jej poskytnout k využití i zájemcům mimo obyvatel obce. O
údržbu, provoz, pravidelné revize a odstraňování závad na MSH se stará obecní úřad (dále OÚ)
a správce, kterého ustanovuje starosta obce po dohodě se zastupitelstvem obce.
6. Uživatel MSH je povinen provozovat dohodnutý druh sportu a předpisy pro ochranu zdraví
osob i pro ochranu majetku.
7. MSH je možné využít na různé typy her, např. volejbal, nohejbal, florbal, fotbal, basketbal,
házenou apod. Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným písemným
souhlasem provozovatele.

II. Vstup do areálu multifunkčního sportovního hřiště, provozní doba
1. Vstup je povolen od 7:00 do 20:00 hodin, a to v závislosti na počasí a světelných podmínkách.
V letních měsících od 7:00 do 21:30 hod.
2. Do areálu se vstupuje hlavními vrátky. Pro MŠ je určen boční vchod ze zahrady mateřské školy.
3. Klíči od areálu disponují obecním úřadem určené osoby (správce + zástupci), kteří odpovídají
za uzamčení v době jeho nevyužití.
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III. Provozní režim MSH
1. Užívání MSH je bezplatné.
2. Evidenci obsazenosti pravidelně se opakujících a předem domluvených skupin a osob vede
správce a OÚ. Kalendář je veden na stránkách OÚ a nástěnce OÚ. Hráči si rezervují využití MSH
u správce nebo na OÚ. Po uplynutí rezervované doby uživatelé hřiště opustí a přenechají je pro
volné využití.
3. Případné pořádání organizovaných sportovních akcí, turnajů a soutěží je nutno předem ohlásit
na OÚ.
4. Nepravidelní uživatelé si domlouvají činnost na hřišti se správcem nebo na OÚ a do kalendáře
akcí se nezapisují.
5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem rezervovaný čas. Po celou dobu je povinen dbát
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a
ustanovení tohoto řádu.
6. Po hře hráči zkontrolují a uklidí hřiště. Případné závady a poškození nahlásí.
7. Instalaci sloupků se sítí (volejbal, nohejbal, tenis) si provádí uživatelé sami. V případě potřeby,
např. u dětí, je možné se obrátit o pomoc se stavbou na správce hřiště nebo zástupce OÚ.

IV. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. Dětem mladším 6 let je vstup do celého areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
2. Nošení nápojů na hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích. Použité obaly
si návštěvník také odnáší domů nebo je odhazuje do koše.
3. Každý návštěvník vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
4. Provozovatel neručí v areálu za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
5. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník OÚ
uživatele z hřiště vykázat.
6. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném
oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé situaci sepíše
záznam. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.

V. Uživatelé jsou povinni

1. Využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům.
2. Dbát ochrany sportoviště a jakékoliv poškození ihned hlásit.
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3. Chránit areál proti vandalismu a svévolnému poškozování.
4. Dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
5. Zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci hřiště,
popřípadě policii ČR na telefonní lince 158.

VI. Je zakázáno

1. Znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sloupky, sítě,
branky, koše, oplocení apod.).

2. Odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené.
3. Vstupovat na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi, která by mohla povrch poškodit (tretry,
kopačky apod.).

4. Přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa.
5. Kouření v celém areálu hřiště.
6. Rozdělávání ohně a manipulace s ním v prostorách hřiště.
7. Konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.
8. Vstup podnapilým osobám.
9. Vstup se zvířaty.
10. Odhazování žvýkaček na povrch MSH.
11. Manipulovat s ostrými předměty (nože, střepy apod.).
12. Úmyslně, prudce a opakovaně nakopávat míče o sítě oplocení.
13. Jezdit v prostoru hřiště na kole, kolečkových bruslích, koloběžce, skateboardu, odrážedle
apod.

VII. Správce MSH je oprávněn:

1. V případě porušení tohoto řádu vykázat osoby z hřiště nebo odmítnout poskytnout
hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.)

2. V případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště uzavřít.
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VIII. Ostatní ustanovení

1. Obec Chotiměř nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese
odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

2. Provozní řád MSH byl schválen zastupitelstvem obce usnesením 13/l/2020 dne 19.11.2020.
Provozní řád může být upravován dle potřeb. Kompetenci k úpravě má starosta obce a
zastupitelstvo obce Chotiměř.

Správce:
Vladimír Bouček: 607 024 709
Obecní úřad:
Jakub Wajshajtl: 604 222 930
Majitel a provozovatel:
Obec Chotiměř, Chotiměř 66, 410 02 Lovosice

Jakub Wajshajtl, startosta …………………………………………………..

Vladimír Bouček, místostarosta…………………………………………….
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