Provozní řád
víceúčelového hřiště ve sportovním areálu v Budilově
Tento provozní řád vydává Obec Bošice za účelem zajištění řádného provozování víceúčelového
hřiště ve sportovním areálu v Budilově pro rozvoj tělovýchovy, sportu a využívání volného času.
I. Úvodní ustanovení
1. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu na víceúčelové hřiště s tímto provozním
řádem a dodržovat jeho ustanovení.
II. Víceúčelové hřiště, jeho vybavení a účel
1. Zřizovatelem víceúčelového hřiště je Obec Bošice. Adresa: Obec Bošice, Bošice 11, 384 81
Bošice.
2. Hřiště je určeno k provozování sportu registrovaných sportovních klubů, sportovců a veřejnosti,
zejména k míčovým hrám (např. hokej-bal, tenis, volejbal, malá kopaná, nohejbal, basketbal, florbal, aj.).
3. Uživatelem hřiště může být skupina nebo jednotlivec po dohodě se správcem hřiště.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
5. Prvořadou povinností každého uživatele hřiště nebo kteréhokoli jeho části je řídit se provozním
řádem, pokyny dozírajících osob a dobrými mravy.
III. Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce. Zajišťuje údržbu zeleně a sportovních ploch. Součástí
areálu je provozní objekt, ve kterém je umístěno technické zázemí. V areálu sportoviště je pro
návštěvníky WC.
2. Hřiště je v provozu během celého kalendářního roku, pokud to počasí dovolí.
3. Denní provozní doba víceúčelového hřiště je od 8.00 hodin do maximálně 22.00 hodiny dle
závazných objednávek.
4. Objednávky zajišťuje Po - Ne, správce hřiště Martin Hodboď, tel: 724 192 155
5. Po skončení hry uživatel musí uvést hřiště do původního stavu a vrátit klíče od provozního
objektu a WC, pokud je objednal.
6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz. V rámci možností správce oznámí předem objednateli
zrušení provozu.

7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat
napříště od tohoto objednatele další objednávky.
8. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
9. Víceúčelové hřiště se poskytuje zdarma přednostně pro registrované sportovní kluby a
sportovce.
10. Jednorázové akce většího rozsahu (turnaje) schvaluje správce hřiště.
IV Dodržování bezpečnosti, hygieny a ochrany majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2. Vstup na hřiště je možný pouze v čisté sportovní obuvi.
3. V této souvislosti zde platí zákazy:
• zákaz kouření,
• zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty,
• zákaz vjíždění na kole,
• zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
• zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečistěné
obuvi (blátem, štěrkem, antukou apod.),
• zákaz manipulace s ostrými předměty,
• zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,
• zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
• zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu,
• zákaz vstupu podnapilým osobám,
• zákaz odhazování žvýkaček v celém areálu.
4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hlavní hrací plochu
hřiště pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6-8 osob +
rozhodčí).
5. Uživatelé hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo
obtěžovat nejbližší okolí.
6. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v
případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu
odložených věcí. Za volně odložené věci si zodpovídá návštěvník sám.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu sportoviště na vlastní nebezpečí.
V. Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Správce dohlíží na dodržování pořádku a provozního řádu ze strany návštěvníků sportoviště. Je
přitom oprávněn vykázat z areálu ty návštěvníky, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují provozní
řád.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v
souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště.
Tento provozní řád platí od 01. 12. 2019

Martin Hodboď
starosta

