VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PIČÍN

PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PIČÍN BYLO VYBUDOVÁNO S FINANČNÍM PŘISPĚNÍM
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

I. Vlastnictví a provoz areálu
Sportovní areál, tj. pozemky a veškeré zařízení včetně sportovního nářadí, je ve vlastnictví Obce
Pičín.
Provoz sportovního areálu (jeho údržbu) zajišťuje Obec Pičín. Ve styku s uživateli sportovního
areálu zastupuje provozovatele osoba správce v době vyhrazené pro veřejnost. V době provozování
areálu základní školou ve dnech školní výuky odpovídá za provoz sportoviště příslušný pedagog
realizující výuku či zájmovou činnost.

VSTUP DO SPORTOVNÍHO AREÁLU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
II. Využití sportovního areálu
Do sportovního areálu je umožněn vstup veřejnosti. Plochy hřišť slouží pouze k provozování
takových sportovních činností, pro které jsou plochy hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeny.
Sportovní areál slouží k zabezpečení výuky školní tělesné a sportovní výchovy, tréninkovým účelům
sportovních oddílů, zájmové tělesné výchově, organizované tělovýchovné činnosti skupin dětí,
mládeže i široké veřejnosti.
Základní škola a Mateřská škola Pičín mají vyhrazeno užívání sportovního areálu ve dnech
školního vyučování v době od 8.00 do 12.00 hod.
Ve zbývajícím čase je sportovní areál určen k využití veřejností. Při rozhodování o pořadí
uspokojování zájemců bude přednostně uspokojována zájmová činnost pořádaná školskými
zařízeními, děti a mládež.
Celodenní, popř. celotýdenní zapůjčení hřiště, budou řešeny individuálně na základě
předložené žádosti. Po dohodě se správcem lze sjednat využití sportovního areálu i mimo
vyhrazené hodiny (kromě hodin nočního klidu).

III. Provozní doba
PROVOZNÍ DOBA
se stanovuje v letním období duben - říjen od 7.00 do 21.00
v zimním období listopad – březen
od 8.00 do 17.00 hodin
dle rozhodnutí správce v návaznosti na světelné a klimatické podmínky.
v zimním období listopad – březen, pokud nebude hřiště objednáno, se uzamyká
v 17.00, pokud bude objednáno použití hřiště s osvětlením, otevře správce
hřiště maximálně do 21.00 hodin.
Ve dnech školního vyučování je hřiště do 12.00 vyhrazeno pro ZŠ a MŠ Pičín
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z důvodů bezpečnostních, z důvodu
nemoci správce může být – rozhodnutím správce (osoby pověřené Obcí Pičín) provoz
omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
ŽÁDÁME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY RESPEKTOVALI PŘÍPADNÉ UZAVŘENÍ HŘIŠTĚ A
ROZHODNUTÍ SPRÁVCE Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ
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Osvětlení hřiště je v zimním období po dohodě se správcem možné za úhradu
spotřebované energie maximálně do 21 hodin.
IV. Druhy sportů a sportovních her
Ve sportovním areálu je možné provozovat následující sporty a sportovní hry:
házená, malá kopaná, tenis, pozemní hokej, florbal, odbíjená, košíková, nohejbal, míčové hry,
kondiční cvičení

V. Použití víceúčelového hřiště a sportovního nářadí
Objednávky se evidují u správce hřiště pana Stanislava Vokurky st. na tel. čísle 606 805 595
nebo lze objednávku sjednat osobně ve sportovním areálu. Nelze-li ze strany objednatele dodržet
předem smluvený čas, je objednatel povinen tuto změnu správci ohlásit neprodleně po zjištění
dotyčné změny.

VI. Pokyny k dodržování pořádku ve sportovním areálu
Dodržování pořádku ve sportovním areálu sleduje a vlastními pokyny k realizaci Provozního řádu
usměrňuje správce areálu.
Správce je oprávněn vykázat osoby nerespektující Provozní řád a pokyny správce. V případě
nedovoleného jednání proti veřejnému pořádku bude postupováno podle platné legislativy.
Psi mají z hygienických důvodů vstup přísně zakázán do celého sportovního areálu.
a)obecné zásady užívání sportovního areálu:
- na sportovní plochy se smí vstupovat pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou, obuv
musí být čistá
- na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch;
- po povrchu hřiště je zakázáno smýkat těžké předměty
- musí být zabráněno kopání míče do ochranného oplocení;
- povrchy sportovních ploch je nutno ochránit před politím chemikáliemi, přičemž případné
poškození tohoto charakteru nemůže být odstraňováno vlastními prostředky sportujících, je třeba
jej nahlásit
- za likvidaci odpovídá správce
b) na hřišti platí zákaz:
- manipulace se sportovním vybavením a zařízením hřiště je zakázaná osobám mladším
16 ti let
- vstup v kopačkách nebo podobné nevhodné obuvi
- vstupu mimo provozní dobu
- vstupu za jiným než sportovním účelem
- vstupu dětí do 5 let bez doprovodu osoby starší 18 let
- požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
- kouření a manipulace s otevřeným ohněm
- vodění psů či jiných zvířat a jejich volné pobíhání
- pojezd veškerých dopravních prostředků vč. kol, kočárků, skateboardů, kolečkových
bruslí, koloběžek, tříkolek (neplatí pro údržbu, kterou provádí správce nebo majitel).
c) uživatel hřiště je povinen:
- vstupovat na hřiště jen v obuvi s hladkou podrážkou
- chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob;
- chovat se tak, aby nepoškozoval plochy a zařízení hřiště;
- ohlásit správci hřiště každou škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností na hřišti, sdělit přitom
osobní údaje a projednat způsob náhrady škody;
- uhradit škodu, kterou způsobí

VII. Obecné pokyny pro provoz venkovního umělého trávníku s křemičitým
vsypem
Venkovní umělé trávníky s křemičitým vsypem jsou snadno udržovatelné povrchy určené
především pro rekreační i výkonostní provozování tenisu, košíkové, házené, odbíjené,
badmingtonu, pozemního hokeje, florbalu, kopané a pod.
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Venkovní umělé trávníky určené pro křemičitý vsyp tvoří nosná pogumovaná polypropylenová
tkanina tl. 2 mm s vetkaným PP vláknem. Vsyp se provádí jemným čistým křemičitým pískem
zpravidla na výšku o 2 mm nižší než je výška vlasu. Jelikož provozem může docházet k mírnému
úbytku křemičitého písku, je nutné jej občas doplnit na původní úroveň. Občasným přemetením
hřiště kartáčem, v závislosti na intenzitě provozu, je též nutno sjednotit zapískování po celé ploše
hřiště.
Pro pohyb po hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. Kopačky a atletické tretry s
klasickými ocelovými hřeby není dovoleno používat. Po povrchu se nedoporučuje smýkat těžké
předměty. Povrch je nutno chránit před politím silnými chemikáliemi. Případné poškození
neodstraňujte vlastními prostředky, ale informujte správce sportoviště.
Umělé trávníky s křemičitým vsypem nevyžadují zvláštní údržbu. Podle intenzity provozu a
znečištění přirozeným spadem (listí apod.) se povrch pravidelně zametá a to běžným způsobem
doporučeným pro antukové kurty (spirálovitý postup od obvodu po střed plochy). Při větším spadu
listí či jehličí je třeba kurt ošetřovat pravidelně a tento spad odstraňovat (ručně). Po delším
provozu se provádí celkové jednorázové vyčistění a dopískování speciálním strojem.

VIII. Bezpečnostní opatření
Správce kontroluje a připravuje zájemcům, kteří si hřiště objednají, včetně instalace sportovního
nářadí před zahájením sportovní činnosti a stejně tak po ukončení činnosti každého nájemce
zkontrolovat a uklidit pronajaté sportoviště včetně sportovního nářadí.
Správce sportovního areálu je povinen dohlížet na celkový provoz v areálu sportoviště tak, aby
předcházel možnostem vzniku úrazu, požáru nebo jiným různým haváriím. V případě vzniku takové
události je správce povinen přijmout odpovídající opatření (přivolání policie, hasičů nebo záchranné
služby).
V případě zjištěné závady, která brání použití sportoviště, je správce povinen tuto závadu dle svých
možností ihned odstranit nebo sportoviště okamžitě uzavřít. O každé takové události je správce
povinen uvést záznam v provozním deníku.

IX. Důležitá telefonní čísla
správce hřiště Stanislav Vokurka st.
kancelář Obce Pičín
starostka
místostarosta
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor
Záchranná služba

606 805 595
318 611 142
737 489 877
602264311
158
150
155

X. Užívání hřiště
Užívání hřiště je bezplatné. Pokud bude objednaná instalace sítí nebo jiného vybavení správcem
nebo osvětlení hřiště, uhradí uživatelé hřiště související provozní náklady podle ceníku.

XI. Dokumentace
Správce sportovního areálu vede stanoveným způsobem tuto dokumentaci: provozní
deník, záznamy o rezervaci sportovišť, výkazy práce správce.
Schváleno ZO Pičín dne 24.11.2016

RNDr. Lenka Kupková, starostka
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