Provozní a návštěvní řád
víceúčelového hřiště s umělým povrchem
Provozní doba hřiště:
letní provoz – (duben – říjen) - 8:00 – 21:00
zimní provoz – hřiště otevřeno v případě dobrého počasí, provozní dobu
operativně stanoví provozovatel: Obec Kojátky – v zastoupení starostky obce a
pověření správci hřiště uvedení v příloze provozního a návštěvního řádu.
Ceník za užívání víceúčelového hřiště stanovuje Zastupitelstvo obce Kojátky a je
uvedeno v příloze.
V případě úrazu či zranění je třeba přivolat pomoc: telefon 155, 112
Hřiště uzavřeno: při nepříznivém počasí (bláto, klouzavý povrch). V případě
nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce
oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat objednateli.
Používání hřiště je povoleno pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která jej
převezme a předá správci a odpovídá za jeho používání v podmínkách
stanovených tímto provozním řádem.
Návštěvník je povinen seznámit se s řádem a tento bezvýhradně dodržovat.

Provozní řád sportovního areálu Kojátky
1) Provozovatelem sportovního areálu je Obec Kojátky (dále jen provozovatel).
2) Sportoviště smí být používáno jen v souladu s tímto provozním řádem, a to
ke sportům, ke kterým bylo vybudováno.
3) V době pobytu na sportovišti a v jeho bezprostřední blízkosti se musí každý
chovat tak, aby nezpůsobil škodu na obecním i soukromém majetku a
neznečišťoval sportoviště a jeho okolí. Každý uživatel sportoviště má za povinnost
chránit majetek provozovatele a nesmí úmyslně poškozovat sportoviště, jeho
součásti a vybavení.
4) Zjištění opakovaného nebo úmyslného poškození sportoviště, jeho součástí a
vybavení, jakož i nedodržování tohoto provozního řádu, může mít za následek
odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.

5) Každé úmyslné poškození sportoviště, jeho součástí a vybavení bude mít za
následek uplatnění nároku provozovatele na náhradu způsobené škody.
6) Každý vstup do oploceného sportoviště, bez souhlasu provozovatele nebo
pověřené osoby, bude řešeno v souladu se zák. č. 250/2016 Sb. v platném znění
(Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).
7) Za ochranu obecního majetku zodpovídá konkrétní osoba, která si sportoviště
nebo jeho části na určitý termín zadala a zaplatila pronájem.
8) Pronájmy sportoviště nebo jeho části pro organizované akce škol, sportovních
klubů a jiných fyzických a právnických osob budou řešeny zvláštními smlouvami
s provozovatelem.
9) Do doby pronájmu se započítává i úklid sportovního nářadí a pomůcek, včetně
úklidu sportoviště nájemcem.
10) K vstupu do oplocených hřišť sportoviště smí být použito pouze
neuzamčených vrátek. Je zakázáno lezení přes ploty a podlézání plotů, lezení na
sloupy oplocení a ostatní konstrukce sportoviště.
11) K provozování všech povolených druhů sportů musí být používáno sportovní
nářadí, sportovní pomůcky, sportovní oděv a obuv, které neznečistí prostor
oploceného hřiště, nezpůsobí škodu na sportovišti a ani ostatním účastníkům. Je
zakázáno pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry), v
kopačkách (především s kovovými a plastovými hroty). Je zakázáno manipulovat
s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, hokej na kolečkových
bruslích.
12) V prostoru sportoviště je zakázáno požívání jídla, dále je zde zákaz kouření a
požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek.
13) Do prostoru oploceného sportoviště smí vstupovat pouze osoby, které se
přímo účastní hry, pro které bylo hřiště pronajato, dále rozhodčí, trenéři a
nezbytný technický doprovod hráčů. Ostatním divákům je určen prostor za
oplocením hřišť.
14) Nájemce se smí sám nebo se svými společníky (viz. bod 13) zdržovat
v oplocených hřištích sportoviště pouze po dobu, na kterou má sjednaný a
zaplacený nájem. Po tuto dobu nesmí být omezován jinými občany vyjma situací,
které jsou v nesouladu s tímto provozním řádem a v případě dle bodu 15.
15) Provozovatel (nebo jím pověřená osoba) je oprávněn uzavřít na určitou dobu
sportoviště nebo jeho část a v odůvodněných případech i přerušit právě
probíhající provoz.
16) Dojde-li během provozu sportoviště nebo jeho části k poruše či škodě, která
by měla za následek další nebo větší rozsah poškození, je nájemce povinen

provoz přerušit do doby odstranění a tuto skutečnost neprodleně oznámit
provozovateli (nebo jím pověřené osobě).
17) Nájemce přebírá sportoviště nebo jeho části a stejně tak vybavení písemně
záznamem v záznamníku správce areálu, kde ve vlastním zájmu uvede veškerá
před nájmem zjištěná poškození, a to i poškození vlivem povětrnosti. Nejsou-li
zjištěna žádná poškození příslušná kolonka se proškrtne. Po ukončení nájmu
sportoviště provede správce areálu převzetí a kontrolu poškození a zjištěná
poškození zaznamená v záznamníku pronájmů.
18) V případě nejasností či sporů nepřevezme nájemce sportoviště nebo jeho část
a záznam nepodepíše.
19) Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru sportoviště a
jejich případnou ztrátu.
20) Veškerá neorganizovaná činnost probíhá na vlastní nebezpečí, a je věcí rodičů
nebo doprovodu nezletilých dětí je poučit je o možných nebezpečích.
21) Je zakázáno na sportoviště nebo jeho části vodit psy, kočky nebo jiná zvířata.
22) Rezervace pronájmů sportoviště nebo jeho částí je nutné ohlásit min. 24
hodin před započetím pronájmu, ve výjimečných případech možná domluva.
Rezervace možno domluvit na telefonních číslech uvedených v příloze nebo
osobně u správce hřiště.
23) Přílohy provozního a návštěvního řádu víceúčelového hřiště může
provozovatel měnit.

Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu činí
provozovatel a pracovníci jím pověření.
2. Tento řád je pro všechny uživatele závazný, veřejně přístupný a nabývá
účinnost dne 1. 7. 2017.

Provozovatel:
Obec Kojátky, Kojátky 155, 685 01 Bučovice
Tel: 517 383 681, mobil: 724 185 506

