OBEC HOLOUBKOV

PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ POD SOKOLOVNOU
v obci Holoubkov
vydaný dne 21.5.2018
1) Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
víceúčelového hřiště pod Sokolovnou v obci Holoubkov.
2) Hřiště je určeno zejména ke sportovnímu vyžití veřejnosti, dále slouží pro potřebu školských
zařízení a také pro tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace.
3) Hřiště o rozměrech 36 x 22 m je možné využívat buď celé pro malou kopanou, nebo jeho
poloviny pro tenis, volejbal či nohejbal. Povrch hřiště je z umělého trávníku JUTAgrass FAST
TRACK 15 PE.
4) Vstup na umělý trávník je dovolen výhradně v čisté a pro tento druh povrchu vhodné
obuvi, např. obuv sálová, obuv turfy, obuv „lisovky“. Přísný zákaz vstupu v obuvi se
šroubovacími kolíky !!!
5) Návštěvníkům a uživatelům hřiště je dále v budově Sokolovny k dispozici šatna
s uzamykatelnými skříňkami, umývárna a WC.
6) Majitelem a provozovatelem hřiště je Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov.
7) Provozní doba hřiště je:

VŠEDNÍ DNY
VÍKENDY, SVÁTKY

12:00 – 20:00 hod.
09:00 – 20:00 hod.

8) Mimo určenou provozní dobu je vstup na hřiště přísně zakázán. V mimořádných případech po
předchozí dohodě se správcem může být umožněn vstup na hřiště i mimo určenou provozní dobu.
9) Při vstupu na hřiště je každý povinen se ohlásit u jeho správce. V případě sportovních
družstev (např. ze škol, spolků, sportovních oddílů apod.) tak učiní jejich vedoucí.
10) Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště dovolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem
rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18 let.
11) Na hřiště platí přísný zákaz vstupu osobám podnapilým, pod vlivem omamných
a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí.
12) Na hřiště je zakázáno vodit zvířata.
13) Při pobytu na hřišti je každý povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního a návštěvního
řádu a dbát pokynů správce hřiště.
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14) V prostoru hřiště je zakázáno kouření.
15) Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí
poškození, zničení či znečištění hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch
provozovatele.
16) Prostor hřiště je monitorován kamerovým systémem.
17) Návštěvník je povinen:
 seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho,
 respektovat pokyny správce hřiště,
 dbát na pořádek, čistotu, bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování,
 šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště, jakoukoliv zjištěnou závadu či poškození
sportovního zařízení neprodleně oznámit správci,
 zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení
nebo ztrátu těchto věcí.
18) Návštěvníkům je zakázáno:
 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy a neodborné zásahy s vybavením
a zařízením hřiště,
 přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky,
ostré a skleněné předměty,
 odkládat a vyhazovat odpadky (včetně žvýkaček) mimo místa k tomu určená a jakkoliv
znečišťovat hřiště a jeho okolí,
 na hřišti kouřit, konzumovat jídlo a nápoje (kromě balené vody), užívat omamné, toxické
a psychotropní látky,
 stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm,
 pohybovat se v prostoru hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách
apod.,
 podlézat oplocení (vstup na hřiště je možný pouze 2 vstupními brankami).
19) Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních
předpisů.
20) V případě nerespektování tohoto řádu či pokynů správce si provozovatel hřiště vyhrazuje
právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie Mýto 774 408 907

Hasiči 150

Tísňová linka 112

21) Přílohou tohoto provozního a návštěvního řádu je ceník za pronájem hřiště.
22) Tento provozní a návštěvní řád byl schválen zastupitelstvem obce Holoubkov dne 21.5.2018.

……………………………
Ing. Lukáš Fišer
starosta obce
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Příloha č. 1

Ceník za pronájem víceúčelového hřiště
Ceny jsou uvedeny za 1 hodinu vč. DPH.

Základní škola a mateřská škola Holoubkov
(Podmínka: Trvalá přítomnost odpovědné osoby)
Organizované tělovýchovné a sportovní spolky sídlící v Holoubkově
mládež do 18 let (v rozsahu max. 8 hod. týdně)
(Podmínka: Trvalá přítomnost odpovědné osoby)
dospělí
Organizované skupiny (min. 8 osob)
Neorganizovaní jednotlivci (1 osoba)

3

celé hřiště

½ hřiště

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

400,- Kč
600,- Kč
100,- Kč

200,- Kč
300,- Kč
50,- Kč

