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Čl. I. Základní ustanovení
Tento provozní řád (dále jen „řád“) stanoví základní podmínky provozování
víceúčelového sportovního hřiště:
Název:
Umístění hřiště:
Provozovatel:

Víceúčelové sportovní hřiště
Borohrádek, Čechova ulice
Město Borohrádek, IČO: 00274739, Borohrádek, Husova 240

Pro účely tohoto řádu se za víceúčelové sportovní hřiště (dále jen „hřiště“) považuje
oplocený soubor (areál) patřičně vybavených sportovišť, sestávající z tenisového
kurtu, volejbalového hřiště a hřiště na plážový volejbal.


Čl. II. Správce hřiště
Správcem hřiště je provozovatel pověřená fyzická osoba, která mimo jiné zabezpečuje
provoz a provozuschopnost hřiště a dohlíží na dodržování provozního řádu.


Čl. III. Provozní doba
Provozní doba hřiště je v uvedených měsících stanovena pouze takto:
• duben – květen
• červen – srpen
• září – říjen

8:00 – 20:00 hodin
8:00 – 22:00 hodin
8:00 – 19:00 hodin
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Správce hřiště může bez předchozího oznámení hřiště uzavřít nebo jinak omezit jeho
provoz v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebo z technických důvodů.
Užívání hřiště se dále řídí rezervačním systémem.
Požadavky jednotlivých oddílů na využití hřiště pro pravidelné tréninky pro účely
sestavení rozpisu se předkládají pověřeným osobám (správce, sportovní komise)
v dostatečném předstihu před zahájením sezóny.


Čl. IV. Obecné pokyny
1. Vstupem na hřiště se každý návštěvník zavazuje řídit všemi ustanoveními řádu.
2. Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů správce v souvislosti
s dodržováním provozního řádu, užíváním sportovišť a jejich příslušenství
3. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech návštěvníků v areálu
víceúčelového sportovního hřiště
4. Každý návštěvník užívá víceúčelové sportovní hřiště na vlastní nebezpečí.
Provozovatel žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za případné úrazy a
poranění vzniklé na víceúčelovém sportovním hřišti.
5. Provozovatel hřiště žádným způsobem neodpovídá za škody na zdraví a majetku,
které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním
provozního řádu.
6. Každé organizované skupině návštěvníků mladších 15-ti let je povolen vstup na
hřiště jen v doprovodu jejich vedoucího nebo zákonného zástupce (např. učitel,
trenér, oddílový vedoucí). Vedoucí nebo zákonný zástupce zodpovídá za
bezpečnost celé organizované skupiny a smí jím být pouze osoba starší 18-ti let.
7. Neorganizované děti do 15-ti let smí hřiště užívat pouze v přítomnosti alespoň
jedné osoby starší 18-ti let.
8. Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a zdržet
se takového jednání, které by ohrozilo bezpečnost jeho i ostatních návštěvníků
víceúčelového sportovního hřiště.
9. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení hřiště. Je povinen uhradit škody nebo
ztráty, které byly prokazatelně jeho vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na
majetku ostatních návštěvníků.
10.Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat zásady slušného chování, vyvarovat
se nevhodných a neúměrně hlasitých slovních projevů.
11.Návštěvník víceúčelového sportovního hřiště, který i přes upozornění bude dále
porušovat některá ustanovení provozního řádu, bude ze hřiště vykázán. Vykázán
bude též návštěvník jevící známky požití alkoholu, nebo jiné návykové látky nebo
chovající se společensky nevhodně. V případě, že návštěvník na vyzvání správce
neopustí hřiště, je správce povinen takového návštěvníka vyvést, případně
požádat o součinnost policii ČR.
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12.Při konání sportovních a kulturních akcí, má dohled a dozor nad zajištěním
bezpečnosti osob a majetku, nad dodržováním příslušných právních předpisů a
tohoto řádu, pořadatel.
13.Dodržovat všechna hygienicko-epidemiologická nařízení státních orgánů v případě
pandemií, živelných katastrof a jiných nepředvídatelných událostí.


Čl. V. Pravidla pro vstup na hřiště
1. Hřiště je dovoleno používat pouze v provozní době stanovené shora v Čl. II řádu a
to po uhrazení příslušného poplatku dle Čl. VI. Dokladem o uhrazení poplatku je
vydaná evidovaná vstupenka, kterou je každý návštěvník povinen na požádání
předložit správci.
2. Návštěvníkovi (skupině návštěvníků), který si zarezervoval příslušné sportoviště
způsobem uvedeným v Čl. VIII., bude rezervace zrušena, nenastoupí-li na
sportoviště nejdéle do 10 minut od jejího začátku. V případě opakujících se
marných rezervací si provozovatel vyhrazuje právo takovému návštěvníkovi
možnost rezervace zablokovat.
3. Minimální herní doba na jednotlivých sportovištích je stanovena na 60 minut. Hrací
dobu lze po domluvě se správcem a uhrazení příslušného poplatku prodloužit
pouze za předpokladu, že nejsou další zájemci o využití příslušného sportoviště.
4. Vstup na tenisový kurt a volejbalové hřiště je povolen pouze v odpovídající
sportovní obuvi, vstup na hřiště pro plážový volejbal je možný pouze bez obuvi
(tzv. „naboso“).
5. Každé sportoviště musí být uživatelem (skupinou uživatelů) předáno po ukončení
sportovní činnosti řádně upravené. Způsob úpravy se řídí pokyny správce, který
zároveň uživateli poskytne k úklidu potřebné nástroje a nářadí (např. hrablo,
síťovačku).


Čl. VI. Poplatek za užívání sportovišť
Poplatek za užití sportovišť je jednotný a činí 100 Kč za každou započatou hodinu a
jednotlivé sportoviště pro návštěvníky s trvalým pobytem v Borohrádku a 150 Kč za
každou započatou hodinu a jednotlivé sportoviště pro ostatní návštěvníky.
Roční poplatek 200 Kč pro spolky a organizace, ve kterých se občané Borohrádku
sdružují za účelem sportování (max. každý oddíl 3 hodiny týdně)
Sportoviště jsou zájemcům poskytnuta k užití se sítí, volejbalové hřiště a hřiště na
plážový volejbal navíc s volejbalovým míčem.
Od poplatku jsou osvobozeny:
• místní školy
• místní sportovní oddíly pracující s mládeží v rozsahu max. 4 hodiny týdně a při
pořádání předem ohlášených turnajů
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Čl. VII. Zakázané činnosti v areálu
V areálu se zakazuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kouřit, vnášet a požívat alkoholické nápoje a, nebo jiné návykové látky,
jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm nebo zábavnou pyrotechnikou,
ničit nebo nevhodně užívat zařízení a vybavení hřiště,
ničit povrchy sportovišť (např. rýhováním, důlkováním),
odnášet materiál použitý na povrch sportovišť,
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
vstupovat se psy a jinými zvířaty nebo je zde venčit,
jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod.,
používat obuv s nevhodným vzorem podrážky, výstupky či hroty,
vstupovat na sportoviště ve znečištěné obuvi,
provozovat aktivity ohrožující zdraví a odporující slušnému chování,
pobývat mimo provozní dobu,
rušit klid ostatních návštěvníků.


Čl. VIII. Rezervace
Rezervací se rozumí zablokování příslušného sportoviště na určitý den a hodinu.
Rezervaci lze uskutečnit telefonicky na telefonním čísle správce (770 112 426),
případně jeho zástupce nebo prostřednictvím rezervačního systému dostupného na
www.mestoborohradek.cz v sekci „Rezervace sportovišť“.
a) V pracovních dnech (pondělí až pátek) je možné elektronickou rezervaci
konkrétního sportoviště provést nejpozději 24 h před vybranou hodinou rezervace.
b) Rezervaci na sobotu a neděli je možné provést nejpozději v pátek, který víkendu
předchází.
c) V případech nedodržení lhůt uvedených pod písm. a) a b) je možno sportoviště
rezervovat pouze na základě předchozí osobní či telefonické dohody se správcem
sportovišť, případně s jeho oficiálně jmenovaným zástupcem. Kontakt na správce a
jeho zástupce je uveden na www.mestoborohradek.cz
Pokud uživatel nezruší naplánovanou sportovní, kulturní či společenskou akci nebo
trénink v dostatečném předstihu dle smluvního ujednání, mohou být rezervované
hodiny uživateli účtovány v plném rozsahu.
Pro případ pořádání předem známých akcí, popřípadě plánované údržby má
provozovatel právo rezervované hodiny zrušit. Toto rozhodnutí včas oznámí uživateli,
který měl zrušenou rezervaci provedenou.
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Čl. IX. Důležitá telefonní čísla

Jednotné
evropské číslo
tísňového volání

Hasiči

Záchranná služba

Policie ČR

Telefonní číslo správce 770 112 426
Telefonní číslo zástupce 770 119 767


Čl. X. Závěrečná ustanovení
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky víceúčelového sportovního hřiště.
Vstupem do prostoru hřiště se každý návštěvník podrobuje ustanovení tohoto
provozního řádu, protipožárním pokynům, předpisům BOZP, hygienickým předpisům
a pokynů správce (provozovatele), včetně případným sankcím uložených za jejich
porušení orgány státní správy.
Řád byl schválen radou města dne 6.5.2020 a nabývá účinnosti dne 6.5.2020.
Nahrazuje provozní řád z 20.10.2016.


V Borohrádku dne 6.5.2020

Mgr. Moravec Martin
starosta města Borohrádek
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