oBEc MARKVARTOVIcE ši!heřovická 4gL, 747 L4Markvartovice
Rada obce na své 7. schůzi konané dne 2. 2.2015 a svým usnesením č.7/4a schvaluje

Provozní řád sportovního víceúčelovéhohřiště
1)

2)

Tento provozní a návštěvni Íád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a
uŽivatele sportovního a dětského hřiště v obci Markvartovice, ul. Sportovní. Majitelem a
provozovatelem sportovního hřiště je obec Markvartovice,

Za provoz sportovního hřiště a za maximální využívžníje zodpovědný pracovník
provozovatele sportovního hřiště (obec Markvartovice) pan Petr Glogaro tel. 604 587 54l
nebo jiná pověřená osoba. ZajišťováníběŽného provozu je v kompetenci zodpovědné
osoby provozovatele' jehož pokyny jsou pro všechny uŽivatele závazné. Zodpovědný
pracovník provozovatele pan Petr Glogar vede provozní knihu, vybírá vstupné.
3.1. Za činnosti v areálu Sportovního hřiště a události znich r,ypl;f,vající odpovídá:

a) v době školnítělesné výchovy _ pedagogický dozor (vyučujíQZŠa MŠ

b)

c)

d)
3)

Markvartovice,
v době mimoškolníčinnosti - vedoucí mimoškolní činnosti (osoba starší18. let),
v době pronájmu veřejnosti _ odpovědná osoba (osoba starší18. let, např':
pořadatel tumaje, trenér, nájemce' atd.),
na dětském hřišti vždy ďoprovézejícíosoba starší 18 let

Provozní dobaje:
leden - prosinecz 7 až 21hod. (tzn.každý den během daného kalendářního roku)
. mimo tuto provozní dobu je vstup do sportovního areálu zakézán|.

4)

Používánísportovního hřiště a jeho zaŤízeníjeurčeno pro osoby ve věku od 6. let. osoby
ve věku od 6. do 15. let mohou prostory sportovního hřiště užívatpovze v doprovodu
osoby starší18. let, tzn. např. rodiče' Sourozenci, prarodiče' trenér sportovního a jiného
oddílu, učitelskéhodozoru a dalších osob. Bez těchto zodpovědných osob je osobám ve
věku od 6. do 15. let samostatně vstup na sportovní hřiště zakázán,

s) Dětem mladším 6. let je vstup na sportovní hřiště a dětské hřiště povolen jen v doprovodu
a pod trvalým dozorem rodičů,zákonného zástupce čijinéodpovědné osoby starší 18. Let
(v praxi to znamená, že každédítě ve věku od 0. do 6. let smí vstoupit do prostoru obou
hřišť pouze pod trvalým dozorem výše uvedených osob, tzn. každédítě musí doprovázet
osoba starší18. let)
6)
7)

osobám podnapilým, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek a nemocným
infekčnínebo jinou přenosnou nemocí je vstup do prostor víceúěelovéhohřiště zakéaán,
Pobyt v prostorách sportovního a dětského hřiště je na vlastní nebezpečíuživatele. Za
osoby ve věku od 0. do 6. let zodpovídají rodiče, odpovědný zástupce či jiná doprovázející
osoba starší18. let' za osoby ve věku 6. až 15. let zodpovídajíosoby starší 18. let, tzn.

např. rodiče' Souťozenci, prarodiče, trenér sportovního a jiného oddílu, učitelský dozor a
dalšíosoby,

8) Prostory sportovního hřiště jsou

urěené výhradně pro futsal, kopanou, házenou, basketbal,

nohejbal, volejbal, badminton, tenis' sofltenis, florbal, vybíjenou, dále pak pro nácviky
různých sportovních, gymnastických a jiných skladeb a sestav ďětí ze Základní a Mateřské
školy Markvartovice. Provozování jiných sportovních odvětví je zakénáno,

9) Úmyslné poškození, zničenía znečištěnívybavení prostor

sportovního hřiště

je zakénáno.

V případě zjištění úmyslného poškození, znič,eni nebo znečištěníoznámí provozovatel
sportovního hřiště tuto skuteěnost orgiínům činným v trestním nebo přestupkovém iízení.
Kažďý kdo způsobípoškození, zničeni a znečištěníprostor sportovního je povinen uhradit
vzniklou škodu ve prospěch provozovatele těchto hřišť'

10)Zodpovědná osoba provozovatele (pan Petr Glogar nebo jiná pověřená osoba) před
využitím sportovního hřiště uživatelem připravuje zatizení dle sjednaného pronájmu
(sportovní sítě, brány, apod.). V případě příprar,y sportovní sítě popř. brány ( nohejbal,
tenis, volejbal, badminton aj.) si provozovatel vyhrazuje právo na manipulaci s tímto
zaŤízenímv rozsahu 5-ti minut od počátku sjednané hodiny. Po ukončenísportovních
nebo jiných činnostímusí byr veškeré používanénáŤadí a vybavení uloženo na
předepsaném místě, nerozhodne-li zodpovědná osoba provozovatele jinak. Za splnění
těchto povinností odpovídá osoba starší 18. let, pedagogický dozor, trenér nebo vedoucího
mimoškolní činnosti,

ll)Nájemce je povinen po ukončenísjednaného nájmu do 5. minut opustit prostor
sportovního hřiště. Nájemce si zodpovídá po dobu sjednaného nájmu za své věci sám'
provozovatel neručíza pŤípadnéodcizeni nebo poškozeníosobních věcí nájemce nebo
jiných osob.

Vyúčtovánía úhrada nájmu
Zodpovědný pracovník provozovatele (obec Markvartovice) pan Petr Glogar nebo jiná
pověřená osoba, eviduje a účtujekaždou i započatou půlhodinu a to nejen skutečně
využívanou,ale i rezervovanou, pokud ÍezeÍvaaenebude zrušena v nížeuvedených
termínech:
a
a

nájem je možnésjednat na období od 1.9. kaŽdého roku do 30.8. následujícího roku,

objednávky na dalšísezónu jsou přijímány v termínu od 1.9. kaŽdého roku' a to u
zodpovědného pracovníka provozovatele pana Petra Glogara nebo jiné zodpovědné
osobě. Nájemní smlouva se neuzavírá u jednorézových pronájmů' kde se má za to, že
uhrazením ceny Zapronájem souhlasí nájemce s podmínkami pronájmu,
smlouvu o pronájmu sportovního hřiště uzavírá a eviduje za obec zodpovědný
pracovník provozovatele pan Petr Glogar nebo jiná pověřená osoba starší18 let. Kopii
smlouvy předává zodpovědný pracovník provozovatele nebo jiná zodpovědná osoba
pověřené osobě obecního úřadu Markvartovice,
cenaZauživénísportovního hřiště je splatná před provedením rezervace nebo před

započetímužívání.Pro rezervaci opakovaného pronájmu fiednorázového i

dlouhodobého) nebo pro sportovní utkrínía tumaje je nutno uhradit buď celou výši
ceny za pronájem, nebo složit kauci ve qýši ceny za 1 sjednaný termín. Bez sloŽení
kauce nebo úhrady ceny za pronájem je rezewace neplatná. Kauce m.ůžeb;it použita
na úhradu pozdě zrušenénebo nezrušené rezervace,

cenu pronájmu nebo kauci je nutno uhradit v hotovosti do pokladny u zodpovědného
pracovníka provozovatele pana Petra Glogara nebo jiné zodpovědné osoby,
pronájem můžebyt sjednán následovně:
a) Jednorázový pronájem _ jednorázovým pronájmem se rozumí nájemní
vztah sjednaný jako příleŽitostn;ý či nepravidelný pronájem volných
hodin; pronájem na turnaje, soustředění, sportovní utkání (v délce do 6
hodin),
b) Dlouhodobý pronájem _ sjednaný opakovaně na období delšínež 2
měsíce.
c) Sportovní utkání, turnaje _ (v délce 3 a více hodin), sjednané
minimálně 15 dní před dnem konání akce (pokud se pořadatel nedohodne
se zodpovědným pracovníkem provozovatele panem Petrem Glogarem
nebo jinou zodpovědnou osobou jinak).

zrušenírezervaae jednoréuoých i dlouhodobých pronájmů je možná nejpozději 1 den
před termínem pronájmu (osobně zodpovědné osobě provozovatele). Za nezrušenou
nebo pozdě zrušenou rezewaci můžeprovozovatel požadovat po nájemci úhradu plné
výši pronájmu na sjednanou dobu. Na tuto úhradu můžebý použita i složená kauce.
zrušenírezetvace sportovních utkání, turnajů je moŽné nejpozději 5 dní před dnem
sportovní akce' Za nezrušenou nebo pozdě zrušenou rezervaci je nájemce povinen
uhradit 50% výši pronájmu na sjednanou dobu. Na tuto úhradu můžebyt pouŽita i
sloŽená kauce.

zrušená místa budou nabízena náhradníkům podle pořadí, vedeném zodpovědným
pracovníkem provozovatele panem Petrem Glogarem nebo jinou zodpovědnou
osobou.
provozovatel sportovního hřiště (obec Markvartovice) si vyhrazýe právo využít
sportovní hřiště při mimořádných akcích i v době již zaďané nájemcem. o této
skutečnosti uvědomí nájemce nejpozději 14 dnů před konáním akce a poskytne mu
náhradní termín, ěí vrátí úplatu. V případě havárie či údrŽby objektů a jeho zaŤízeni,
poskytne provozovatelnájemci náhradní termín, či vrátí úplatu,
nájemce nebo pořadatel již při sjednávání sportovních akcí bere na vědomí, že v těchto
mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyuŽitých hodin a
nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých - za
týo nenese provozovatel Žádnou odpovědnost,
ceník pronájmu sportovní haly stanoví obec Markvartovice kaŽdoročně nebo dle
potřeby vyhláškou. Aktuální ceník je vyvěšen u vstupu na hřiště
v případě, Že nájemce nesložíkauci nebo neuhradí cenu pronájmu nad riímce uhrazené
kauce' nájem bude ze strany provozovatele ukončen. Takto vzniklé volné termíny
budou nabizeny dalšímzájemcům,
pronájem sportovního hřiště ke komerčnímúčelům(mimo sportovních, pohybových a
rekreačníchaktivit) povoluje a podmínky stanovuje ruda obce Markvartovice
individuálně.
Bezpečnost

o
o

uživatelésportovního hřiště nesmí sým jednáním ohrožovat zdravi své ani jiných
uŽivatelů. Za ďodržování bezpečnostních a hygienických pravidel odpovídá osoba
starší18' let, pedagogický dozor, trenér, vedoucí mimoškolní činnosti nebo jiná
odpovědná osoba starší18. let,
v případě ohroŽení a zranéníjemožnételefonovat z mobilního telefonu zodpovědné
osoby provozovatele sportovního hřiště pana Petra Glogara nebo jiné pověřené osoby

o
o
o

lékámičkaje umístěna u pana Petra Glogara
UŽívánísportovního hřiště žáky zá|<|adní školy, odpovědnost vyučujícíchtělesné

výcholy

pedagogický dozor (vyučující)je odpovědný za chování a bezpečnost žákůna hřišti.
Záci nemají na sportovní hřiště přístup bez přítomnosti vyučujícíhonebo stanoveného
dozoru,

Návštěvník (nájemce nebo jiná osoba) je povinen:

.
.
.

.

Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek' ěistotu a bezpečnost a
dodrŽovat pravidla slušnéhochování,
šetřit a chránit prostory a vybavení sportovního hřiště'
osoby starší18. let, které doprovázejí své nebo ostatní děti ve věku od 0. do 15. let
nebo ostatní osoby ve věku od 15. let, které chtějí samostatně využívatprostor
sportovního hřiště, jsou povinny předtím, než se dítě ve věku od 0. do 15. let nebo
ostatní osoby dostanou do kontaktu s herními prvky v prostorách sportovního
dětského hřiště, toto zaÍízenípřekontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajícíchsi
dětí a ostatních osob v pořádku. V případě zjištění jakýkoliv nedostatků je tato
zodpovědná osoba (doprovázející děti ve věku od 0. do 15. let) nebo ostatní osoby ve
věku od 15. let, které chtějí samostatně využívatprostor sportovní, nahlásit neprodleně
tuto skutečnost zodpovědnému pracovníkovi provozovatele(obec Markvartovice)
panu Petru Glogarovi, tel: 604 587 54I, kteý zajistí nápravu.
manipulovat s vybavením sportovního hřiště pouze na pokyn a pod dohledem osoby
starší18. let, pedagogického dozoru, trenéra nebo vedoucího mimoškolní činnosti
požádat o rozsvíceníosvětlení sportovního hřiště, pokud tak není učiněno v době
příchodu na hřiště, zodpovědnou osobu provozovatele pana Petra Glogara nebo jinou
pověřenou osobu. Nájemcům nebo jiným osobám je zakázáno manipulovat
s vypínačemosvětlení sportovního hřiště'

Návštěvníkůmje zakázánoz

.

je výslovně zakázéno se věšet nebo jinak se snažit dostat na brankové konstrukce,
které se nacházejí v prostorách sportovního hřiště. Tyto brankové konstrukce jsou
napevno připevněny ke kovové konstrukci tak, aby nemohlo dojít kjejímu

.

je ýslovně zakéyáno se věšet nebo

.
.

.
o
o

samovolnému pádu,

se jinak snaŽit dostat na ochranné sítě' které se
prostorách
nachéueji v
sportovního hřiště a brankovišti,
je výslovně zakénáno se věšet nebo jinak se dostat na otočnou konstrukci na
basketbal nebo jinak manipulovat s ovládací tyči pro zajištění zžtpadky na otočnou
konstrukci na basketbal,
je výslovně zakéuáno samostatně manipulovat s kovovými stojany, které jsou určené
pro tenis' volejbal, nohejbal, badminton a které se nacházejí v prostorách sportovního
hřiště. Manipulovat s těmito stojany je oprávněn pouze zodpovědný pracovník
provozovatele (obec Markvartovice) tohoto hřiště pan Petr Glogar, tel: 604 587 541
nebo jím pověřená osoba,
je výslovně zakázáno vstupovat do prostor sportovního hřiště ve špinavéobuvi
provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodbomé zásahy s
vybavením a zaŤízenímsportovního hřiště,
používánízaŤízenínad rámec běŽného užívání,přičemŽ běžným uživánim se rozumí
takové tlžívání,které je pro herní prvek darté a provozovatel sportovního hřiště neručí
za pŤ íp adné nás e dky ne správnéh o a zakiuartého užívání,
1

.
.
.
. ..

přinášet do prostor sportovní hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu,
nebezpeěné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví),
odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat
prostor sportovního hřiště a jeho okolí,
v prostorách sportovního hřiště konzumovat alkohol' užívatomamné, toxické a
psychotropní látky'
v prostorách sportovního hřiště manipulovat s otevřeným ohněm,
vstup Se psy a jinými zvířaty do prostor víceúčelového
hřiště,

Provozovatel obou hřišt'nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto
provozního řádu a ostatních předpisů.
Nedílnou součástítohoto provozního řádu jsou pokyny pro ,,Kontrolu
s umělou trdvou III. generace _ pŤíIoha č. I

a

údržbuhřiště

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel sportovního hřiště
vyhrazuje právo vyká.zat porušovatele z prostoru sportovního hřiště. V případě
nerespektování tohoto lrykázání bude požádána o součinnost Policie českó repuniixý.

Případné poškození nebo znečištěnísportovního hřiště oznamte neprodleně panu Petru
Glogarovi, tel: 604 587 54I nebo osobně na sekretariát obecního úřadu Markvartovice, ul.
Šiheřovick á 49I , 7 47 Í4 Markvartovice.

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná

služba 155

Policie
Hasiči
Tísňová linka

158
150

ll2

Sekretariát Obecního úřadu Markvartovice: 595052518

Provozní řád sportovního víceúčelovéhohřiště nabyvá platnosti dne 3. 2.2015.
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Příloha č. 1 provozního řádu víceúčelovéhoa dětského hřiště v obci
Markvartovice
Kontrola a úďňba zařízení v prostorách sportovního hřiště
ple ČSN EN 1 1 76, I27 O+ AI,I27 I+ AI,I 5 IO, 9 13,7 49+ AI

1) Provozovatel je povinen

o

vést kontrolní knihu
Zástupce plovozovatele pověřuje tímto vedením kontrolní knihy, její pravidelné
předkládání ke kontrole starostovi obce Markvartovice nebo ostatním členům
zastupitelstva obce Markvartovice nebo jím pověřeným osobám, pana Petra
Glogara, tel: 604 587 54I. Dále pověřuje pana Petra Glogara prováděním
stanovených kontrol určených provozovatelem hřiště. Při zjištěnízávaď a
nedostatků je povinen pan Petr Glogar tyto neprodleně odstrarrit' V případě, že by
pan Petr Glogar zjistil, že není schopen zjištěné závady a nedostatky odstranit, je
povinen neprodleně o tom informovat zástupce provozovatele.

2) Rozsah prováděných kontrol
a) Běžnd vizuální kontrola
UmoŽňuje rozeznat nápadné zďroje nebezpeči, které mohou byt způsobeny vandalismem'
pouŽíváním nebo povětmostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené
či prasklé součásti, zbyky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor hřiště,
vyčnívající
základy, ostré hrany, chybějícísoučásti, nadměrné opotřebení' konstrukční
pevnost a homí úroveň materiálu tlumícího nétraz vzhledem kznačkámzákladní úrovně.

jsou rodiče případně jiné
také pověřený zaměstnanec obecního úřadu

(provdďějí průběžně doprovúzejícíosoby starší18. let jako

dospělé osoby doprovázející děti

Markvartovice pan Petr Glogar)

a

b) Provozní kontrola
Je podrobnější prohlídka zaměŤená na kontrolu funkce a stability zaŤízení,zejména z
hlediskajakéhokoliv opotřebení. Provádí se dle pokynů uvedených v bodě 3 této přílohy
ě. 1 - provozního řádu sportovního hřiště. Interval provozní kontroly je stanoven na min.

Ix

za 2 měsíce.

(provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba přísně v soulaďu s
pokyny výrobce, v tomto případě je za kontrolu zodpovědný pověřený zaměstnanec
obecního úřadu Markvartovice pan Petr Glogar)

c)

Ročníhlavní kontrola

Provádí se Za účelemzjištění celkové urovně bezpečnosti zaŤízení,základ:ů a povrchů,
známek rozpaďu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zaŤízení,
plynoucí z provedených oprav nebo dodateěně vestavěných nebo vyměněných částí.

(provádí výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými certffikdty na
provúděnítěchto kontrol a také pověřený zaměstnanec obecního úřadu Markvartovice
pan Petr Glogar)

3) Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údržby
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Šrouby - zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnou a listttjejich krytí
záslepkami,
Ukotvení brankových konstrukcí v prostoru sportovního hřiště _ překontrolovat
správnost ukotvení, včetně opotřebení
Ukotvení otoěné konstrukce na basketbal' včetně uchycení dřevěné desky do této
kovové konstrukce - překontrolovat správnost ukotvení, včetně opotřebení'
Ukotvení kovoých stojanů na nohejbal, tenis' volejbal - překontrolovat správnost
ukotvení, včetně opotřebení,
Dřevěné a kovové části konstrukce, které se nacházejí podél celé délky a šířky
sportovního hřiště - zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo korozi,
zkontrolovat, zďa se netvoří velké třísky,
Podklad ve volném prostoru sportovního hřiště _ plocha musí byt rovná bez
tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných střepů,
Pohyblivé díly např. závěsy na zavírání vrátek, atd. _ kontrola opotřebení závěsů,
promazávání, volná vzdálenost mezi zemí,
ochranné sítě v prostorách brankoviště sportovního hřiště - kontrola, zda se
v sítíchpo celém obvodu brankoviště a také v samotďch brankách(na fotbal'
hžuenou, florbal' minikopanou,) nenachazeji nějaké díry nebo značnéprověšení
sítí,
Lana na uchycení ochranných sítív prostorách brankoviště sportovního hřiště kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně opotřebovaná,
Síťurčená pro tenis, volejbal, nohejbal' badminton _ překontrolovat opotřebení
pásky, kovového lana pro uchycení sítě, pojistných ok a dále překontrolovat
samostatnou síť,zda se v ní nenachžnejí díry,
Kovové ozubení na uchycení sítě na tenis' volejbal, nohejbal, badminton překontrolovat opotřebení ozubetí, zďa jsou všechny kovové zuby v pořádku'
překontrolovat pojistnou západku tohoto zařízeni, překontrolovat její funkčnost.
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