Provozní řád fotbalového hřiště a provozní budovy obce Ohnišov
Čl. I.
Úvodní prohlášení
1.

Obec Ohnišov, IČ: 002 75 166, se sídlem obecního úřadu Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov, je
výlučným vlastníkem a oprávněným uživatelem fotbalového hřiště a přilehlé provozní budovy, ve
které jsou umístěny šatny, umývárny, WC, technické zázemí a klubovna, včetně zpevněných
ploch okolo provozní budovy, a jejich vybavení.

2.

Hřiště je určeno zejména pro hru kopané, k provozování míčových her nebo jiných her a soutěží,
nebo jako plocha pro požární sport, a provozní budova slouží zejména k zajištění potřeb
souvisejících s konáním těchto činností, popř. ke konání jiných akcí (oslavy).

3.

Hřiště a provozní budova jsou určeny pro veřejnost a mohou tak být na základě předchozí dohody
s obcí v předem určenou dobu vyčleněny zejména ke konání sportovních, školských a
společenských akcí pořádaných spolky a jinými organizacemi, popř. jednotlivci.

4.

Uživatelem hřiště a provozní budovy může být jednotlivec nebo skupina vždy po předchozí
dohodě s obcí.

5.

Uživatel je povinen dodržet předem sjednaný čas užívání hřiště a provozní budovy a provozovat
zde předem sjednaný druh sportu nebo předem sjednanou činnost. Po celou dobu užívání musí
dbát bezpečnostních předpisů, předpisů o ochraně majetku a pokynů správce hřiště.
Čl. II.
Správa hřiště

1.

Správcem hřiště je obec Ohnišov, oprávnění jednat jménem obce v záležitostech provozního řádu
hřiště má starostka obce a jí jmenovaní zástupci.

2.

Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a provozní budovy a vede knihu jejich evidence.
Rezervace lze provádět na obecním úřadě prostřednictvím e-mailu obec@ohnisov.cz nebo na tel.
čísle 724 181 643. Přednost rezervace má místní spolek TJ Start Ohnišov za účelem konání
fotbalových zápasů a tréninků. Poté mají přednost i další místní spolky, ZŠ a MŠ Ohnišov a obec.
Rozpis fotbalových zápasů, tréninků a jiných již rezervovaných akcí bude průběžně zveřejňován
na webových stránkách obce www.ohnisov.cz.

3.

Správce zajišťuje předání hřiště a provozní budovy uživateli a dohlíží na dodržování pořádku a
dodržování tohoto provozního řádu ze strany uživatele a dalších návštěvníků hřiště a provozní
budovy. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele a návštěvníky, kteří nedbají jeho
pokynů a nedodržují pořádek a tento provozní řád. Při opakované nekázni může správce hřiště
odmítnout uživatele při další rezervaci termínu k akci.

4.

Správce hřiště zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy – tj, 2x týdně (zpravidla Út,
Pá). Častější údržbu si zajišťuje uživatel. Speciální požadavky na údržbu a úpravu hřiště jsou
konzultovány se správcem hřiště a náklady jdou za uživatelem toto požadující. Správce si
vyhrazuje právo individuálního přístupu a posouzení zajištění a uhrazení speciálních požadavků.
Čl. III.
Provoz hřiště

1.

Pro akce organizované místními spolky je užívání hřiště a provozní budovy bezplatné jako
příspěvek obce na činnost těchto spolků. Užívání hřiště a provozní budovy pro školské akce
pořádané ZŠ a MŠ Ohnišov je rovněž bezplatné. Správce hřiště bude od těchto spolků a školy
vyžadovat spoluúčast při údržbě prostor provozní budovy a hřiště (sečení, úklid, péče o zeleň,…)
v podobě brigád. Vždy na konci roku bude toto vyhodnocováno.

2.

Pro občany s trvalým pobytem v obci Ohnišov a členy místních spolků s trvalým pobytem mimo
obec Ohnišov je užívání hřiště a provozní budovy zpoplatněno částkou 700,- Kč. Správce hřiště,
obec Ohnišov, si u těchto zájemců vyhrazuje možnost změny volných termínů 14 dnů před daným
termínem.

3.

V provozní budově je pro návštěvníky hřiště vždy volně přístupné WC. Užívání šaten, umýváren
a klubovny musí být se správcem vždy předem výslovně dohodnuto.

4.

Zájemce dojedná dobu využití hřiště a provozní budovy se správcem hřiště a je-li povinen zaplatit
za užívání hřiště a provozní budovy, zaplatí mu tuto částku předem. Správce umožní využití hřiště
až po provedené platbě.

5.

O převzetí hřiště a provozní budovy uživatelem k užívání a o jejich předání zpět bude sepsán
protokol. V něm správce hřiště uvede mimo jiné stav předaného hřiště a provozní budovy a
případné závady zjištěné při předání.
Čl. IV.
Práva a povinnosti uživatele

1.

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé a návštěvníci hřiště a
provozní budovy povinni respektovat tento provozní řád a dodržovat bezpečnostní a protipožární
předpisy (hasící přístroj je umístěn v hlavním prostoru šaten, u hasícího přístroje je umístěna
"Požární poplachová směrnice", nouzové zdroje osvětlení, tj. baterka, svíčky, jsou v hlavním
prostoru), dále předpisy o ochraně majetku a pokyny správce hřiště.

2.

Uživatel je oprávněn využívat hřiště a provozní budovu za smluveným účelem. Veškeré zařízení a
plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.

3.

Uživatel je povinen před převzetím hřiště a provozní budovy zkontrolovat jejich stav a potvrdit
správci, že tento stav vyhovuje podmínkám plánované akce. V případě, že plánovaná akce
vyžaduje provedení speciální úpravy nebo údržby hřiště nebo provozní budovy, je uživatel
povinen projednat takovéto úpravy se správcem vždy předem. Po skončení takovéto akce, je pak
uživatel povinen uvést stav hřiště i provozní budovu do předchozího stavu, pokud to vyžaduje
stav věci.

4.

Na hřišti i v provozní budově a jejich okolí je zakázáno:
-

znečišťovat nebo poškozovat plochu hřiště, okolní zeleň a veškeré vybavení
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
vstupovat a jakkoli je užívat bez předchozí dohody s obcí realizované v souladu s tímto
provozním řádem prostřednictvím správce hřiště
manipulovat s příslušenstvím hřiště a poškozovat vybavení provozní budovy i hřiště
samotného včetně popisování, polepování nebo pomalovávání
ohrožovat zdraví jiných návštěvníků, ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí (např.
nadměrným hlukem)
psům je vstup na plochu fotbalového hřiště zakázán
mimo hřiště vstup psům povolen pod dohledem majitele a za podmínky, že si majitel po
svém psovi uklidí exkrementy

5.

Uživatel je povinen nahlásit správci hřiště veškeré zjištěné závady na hřišti i v provozní budově.
Správce hřiště je povinen veškeré nahlášené i jím zjištěné závady hlásit bez zbytečného odkladu
obci. Uživatel je povinen nahradit obci veškeré škody nebo ztráty, které byly způsobeny na hřišti
nebo na provozní budově v době, kdy uživatel hřiště nebo provozní budovu užíval.

6.

Obec neodpovídá za újmu na zdraví nebo na majetku uživatelů a návštěvníků, vzniklou při
sportovní i jiné činnosti. Obec neodpovídá za odložené věci uživatelů a návštěvníků. Při konání
jakýchkoli sportovních, kulturních, školských a podobných akcí pořádaných konkrétními
zájmovými složkami, organizacemi, spolky a školami, přebírá dohled a dozor nad zajištěním
bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných
předpisů, včetně tohoto provozního řádu, pořadatelská služba nebo dozor dané zájmové složky,
organizace, spolku nebo školy.

7.

Po skončení pořádané akce je uživatel povinen uvést hřiště i provozní budovu do původního stavu
v jakém je převzal, uklidit je, odnést si jím použité pomůcky a vrátit na původní místo použité
vybavení. Při svém odchodu před předáním je uživatel povinen vypnout všechny používané
elektrospotřebiče, zavřít okna, zhasnout všechna světla a řádně uzamknout provozní budovu. O
následném předání hřiště a provozní budovy je povinen sepsat se správcem hřiště protokol.
Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1.

Záměr vydat provozní řád byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Ohnišov dne 9.11.2015 a
byl řádně a po zákonem stanovenou dobu zveřejněn vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu v
Ohnišově dne 23.11.2015.

2.

Tento provozní řád byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Ohnišov dne 14.3.2016.

3.

Tento provozní řád a jeho případné změny jsou uveřejněny na webových stránkách obce Ohnišov
www.ohnisov.cz.

4.

Tento provozního řád nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstva obce Ohnišov.

V Ohnišově dne 14.3.2016
Bc. Petra Novotná
starostka obce Ohnišov

