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Provozní řád
sportovního areálu Chodová Planá
1. Základní ustanovení
Sportovní areál je veřejně přístupný. Za dále stanovených podmínek má každý právo vstupovat do
areálu a užívat ho.
Provozní řád upravuje povinnosti uživatelů prostoru. Provozní řád je vyvěšen na viditelném místě u
všech vstupů do sportovního areálu a na webových stránkách městyse a základní školy.
Sportovní areál je vymezený oplocením a zahrnuje všechny vnitřní plochy, zařízení a vybavení:
hřiště na kopanou
tribunu
lanová pyramida
víceúčelové hřiště
objekt správce
houpací koník
tenisové kurty 2 x
objekt kabin
cvičící prvky - Workout
tartanová běžecká dráha
tenisovou klubovnu – srub
inline dráha
doskočiště
dětský kolotoč
bufet s terasou
ostatní zelené i zpevněné plochy
2. Provozní doba – vstup do areálu
Pro ZŠ a MŠ
Pondělí – Pátek

8°° – 1240 hod.

Veřejnost
Pondělí – Pátek
Sobota – Neděle

14°° – 22°° hod.
8°° – 22°° hod.

Užívání v jiném čase lze domluvit přímo s provozovatelem areálu. Klíče od sociálního zařízení a od
kabin jsou u provozovatele a u nájemce sportovního areálu.
Prostor může využívat veřejnost, mládež a děti. Děti do věku šesti let pouze v doprovodu rodičů či jiné
odpovědné osoby starší 18-ti let.
Provozovatel může v případě, že nelze zcela zajistit bezpečnost uživatelů (při dešti, v době provádění
terénních úprav, apod.), dočasně omezit vstup do areálu nebo jeho částí.
3. Účel užívání a řízení provozu
Sportovní areál je majetkem Městyse Chodová Planá a je určen pro různorodé sportovní aktivity
především občanů obce, provozované v souladu s tímto provozním řádem a technickými podmínkami
daného sportoviště.
Provozovatelem sportovního areálu je městys Chodová Planá. Údržba sportovního areálu je
zabezpečena společností Chodovka a.s., Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá, tel.
724 524 784.










4. Podmínky pro uživatele sportovního areálu:
hráči se musí chovat tak, aby svým chováním nerušili ostatní uživatele sportovního areálu při
sportovní činnosti na sousedním hřišti,
hra na víceúčelovém hřišti a tenisových kurtech je povolena pouze v čisté sportovní obuvi
s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky) a sportovním oblečení,
na víceúčelové hřiště a tenisové kurty je zákaz vstupu v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.),
nošení nápojů na hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích,
divákům není vstup na víceúčelové a tenisové hřiště povolen,
je zakázáno používání zařízení prostoru nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním
se rozumí takové, které je pro herní/sportovní/ cvičící prvek dané - provozovatel neručí za
případné následky nesprávného a zakázaného užívání,
na hřištích, zeleni a na tartanové běžecké dráze je zakázána jízda na kole, tříkolce, koloběžce,
kolečkových bruslích či skateboardu a jízda s kočárkem,
jízda na kole, tříkolce, koloběžce kolečkových bruslích či skateboardu a jízda s kočárkem je
povolena pouze na místech k tomu určených a na inline dráze,
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uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné
zjištěné škody neprodleně oznámí provozovateli, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak
uživatel neučiní, nese plnou odpovědnost za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho
užívání sportovního areálu,
užívání sportovních a herních prvků je na vlastní nebezpečí, po zvážení schopnosti a zdatnosti
své a dítěte. Dětem mladším 6 let je vstup a užívání sportoviště povoleno jen v doprovodu a pod
trvalým dozorem rodičů či jiné odpovědné osoby. Za děti odpovídají jejich rodiče nebo zákonní
zástupci, odpovědná osoba je povinna překontrolovat sportovní prvky, jsou-li z hlediska
bezpečnosti dětí v pořádku – v případě zjištění možného ohrožení bezpečnosti dětí zabrání
osoba odpovědná za dítě používání herního prvku a nahlásí tuto skutečnost provozovateli areálu,
užívání sportoviště je zakázáno, pokud je terén kluzký či namrzlý nebo jsou kluzké a namrzlé
sportovní, herní nebo cvičící prvky, případně jsou-li poškozeny či ve stavu, který brání jejich
řádnému užívání ,
provozovatel neodpovídá za škody způsobené na zdraví uživatele, které si způsobil vlastní
neopatrností, nedodržením bezpečnosti a provozního řádu hřiště,
za škodní události je zodpovědný viník škodní události, v případě dětí jejich rodiče či jiné
odpovědné osoby. V případě škodní události žáků v době školního vyučování se postupuje dle
školních předpisů,
při užívání sportovního areálu organizací, společenským sdružením apod., nese odpovědnost za
případné škody a újmy na majetku a zařízení sportovního areálu vedoucí organizace či sdružení
nebo jím pověřený vedoucí,
provozovatel neručí za ztrátu nebo odcizení předmětů ve vlastnictví uživatele,
uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu, chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti
a svým chováním nesmí neohrožovat sebe ani ostatní osoby,
uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat,
úmyslné poškození, zničení a znečištění prostoru a jeho vybavení je trestné, každý, kdo se
takového skutku dopustí, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele,
po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy do původní podoby, provést
úklid jím používaných zařízení a prostor a předat sportovní areál a užívaná zařízení ve stavu,
v jakém je převzal (mimo fotbalového hřiště ….mokro atd.), případné škody, které uživatel
způsobí, je povinen oznámit provozovateli, který provede o události zápis do provozní knihy, vč.
jména, adresy, a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil, náklady na opravy či pořízení
nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil,
provozovatel sportovního areálu je oprávněn ukončit okamžitě užívání areálu, nebo vykázat z
areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost
jiných uživatelů či návštěvníků, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez
jakékoliv náhrady za případný nevyužitý zaplacený čas za pronájem,
Při opakovaní porušení podmínek provozu je provozovatel areálu oprávněn vyloučit
z užívání osoby příp. organizace, které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají a to
na dobu neurčitou.











5. V prostoru sportovního areálu je v zájmu ochrany veřejného pořádku zakázáno:
v celém sportovním areálu je zákaz volného pobíhání psů či jiných zvířat. Všechna zvířata
musí být na vodítku a majitel je odpovědný za úklid případných exkrementů,
poškozovat a znečisťovat prostory, vybavení a zeleň, odkládat a vyhazovat odpadky mimo
místa k tomu určená,
provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy na zařízení
prostoru,
přinášet do prostoru předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi
manipulovat (zbraně, alkoholické nápoje, omamné látky),
manipulace s otevřeným ohněm mimo místa k tomu určená,
užívat omamné látky,
vstupovat do areálu osobám pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek,
užívat zařízení areálu, pokud je v důsledku nebezpečného poškození označeno cedulkou
„Mimo provoz“,
využívat prostory k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům.
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6. Podmínky pro využívání provozní doby:
fotbalové hřiště je využíváno celoročně od pondělí do neděle místní organizací TJ Slavoj
Chodová Planá od 9°° do 22°°hodin. Mimo tyto časy je zakázáno toto sportoviště používat, není-li
domluveno s provozovatelem areálu jinak,
víceúčelové hřiště je ve všední den vždy od 16°° do 22°° hod. otevřeno pro děti případně dospělé
k volnému sportování. V tuto dobu mohou plochu využívat zájmové a sportovní organizace obce
po předcházející dohodě s provozovatelem. Po tuto dobu nebude vybírán žádný poplatek
v případě, že pobyt na hřišti bude organizován jako trénink hráčů nebo členů organizace pod
vedením odpovědné osoby. V případě, že se organizovaní sportovci předem dohodnou s
provozovatelem areálu na termínu tréninku, mají přednost před neorganizovanými,
tenisové kurty jsou po celou provozní dobu využívány členy tenisového oddílu, členy
nohejbalového oddílu a dále jsou pronajímány soukromým zájemcům,
pokud bude mít některá organizace zájem pořádat jakoukoliv akci v areálu mimo výše uvedené
musí se dohodnout s provozovatelem minimálně 14 dnů před termínem pořádaní akce.

Zdravotnická záchranná služba
Státní policie
Hasiči
Tísňová linka

7. Důležitá telefonní čísla
155
158
150
112

8. Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle platných právních předpisů.
2. Tento řád je bezvýhradně závazný pro všechny osoby, které se ve sportovním areálu zdržují.
3. Tento provozní řád byl schválen Radou městyse Chodová Planá dne 04.11. 2019, číslo usnesení
88.15 a je platný od 4.11.2019.

V Chodové Plané 04.11. 2019

za provozovatele Městys Chodová Planá
Luboš Hlačík - starosta

………………………………………
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Příloha č. 1 – situační nákres - umístění sportovního areálu
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PROTOKOL O SEZNÁMENÍ SE S OBSAHEM PROVOZNÍHO ŘÁDU
Jméno a příjmení

Funkce

Sáša Suk

TJ SLAVOJ Chodová Planá
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Datum/Podpis

