MĚSTO

STAŇKOV

náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE STAŇKOVĚ
Majitel a provozovatel: Město Staňkov, nám. T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov, IČO 00253766
Umístění:

Staňkov, Komenského ul., pod Lidovým domem

VSTUP DO AREÁLU VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ:
1) Víceúčelové hřiště ve Staňkově (dále jen „hřiště“) je víceúčelovým sportovištěm pro sportovní
vyžití obyvatel města, žáků Základní školy Staňkov, Mateřské školy Staňkov, Dětského domova Staňkov,
Soukromé střední odborné školy a gymnázia Bean s.r.o., Staňkov, staňkovských sportovních oddílů
a dalších zájemců.
2) V době školního roku ve všední dny hřiště využívají zdarma v době do 14:00 (15:00) hodin
přednostně Základní škola Staňkov, dále pak Mateřská škola Staňkov, a Soukromá střední odborná škola a
gymnázium Bean s.r.o., Staňkov. Ostatní zájemci (sportovní oddíly a veřejnost) mohou hřiště užívat v době
do 14:00 (15:00) hodin v případě, že není hřiště rezervováno pro tyto subjekty a dále pak po 14:00 (15:00)
hodině dle provozní doby, vždy po řádné rezervaci prostřednictvím on-line rezervačního systému na
webových stránkách města Staňkov www.mestostankov.cz. Ve výjimečných případech bude umožněno
hřiště užívat i na základě telefonické rezervace
3) Přednost při využívání hřiště má školní výuka, zájmové kroužky a akce pořádané školními
subjekty, dětským domovem, Klubem rodičů a přátel školy při ZŠ Staňkov„AMOS“ z. s. a městem Staňkov.
4) Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob (učitel,
trenér, vedoucí) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení hřiště, nebo
jakkoliv je znečišťovat.
5) Na hřiště mají přístup pouze osoby po provedené rezervaci, v případě žáků ZŠ a MŠ Staňkov
pouze za doprovodu učitele nebo zodpovědné osoby. Dětem mladším 15 let je vstup do areálu povolen jen
v doprovodu dospělé osoby.

UŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ:
1) Na hřišti je položen pryžový sportovní povrch STOBIPLAY, proto je zde vstup pouze po přezutí
v čisté sportovní obuvi. Na povrch nelze vstupovat s nevhodnou obuví např. špičaté podpatky, kopačky
s kovovými kolíky nebo ve znečištěné obuvi blátem/štěrkem. Na povrchu nelze jezdit na kole, skateboardu,

kolečkových bruslích, nebo jinak zvyšovat míru mechanického otěru nad rámec běžného užívání
sportovního hřiště. Povrch nesmí být vystaven přímému ohni. Z povrchu je třeba průběžně odstraňovat ostré
a tvrdé předměty, zejména (kamení, sklo, štěrk, beton) a jiné předměty, které mohou způsobovat poškození
či zkrácení životnosti povrchu. Povrch je nutné pravidelně čistit. Povrch zašpiněný od zeminy lze čistit
zametením, případně proudem vody. Organické nečistoty lze čistit vodou se saponátem.
Nerespektování těchto pokynů bude bráno jako nepřiměřené používání – vandalismus.
2) V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:
a) jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu
b) vstupovat se psy či jinými zvířaty
c) vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky s kovovými hroty, boty na špičatém podpatku apod.),
doporučena je sálová obuv
d) kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky a manipulovat s otevřeným ohněm
e) přinášet nápoje ve skleněných obalech, nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze
v plastových uzavíratelných lahvích.
f) rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečišťovat umělý povrch vyplivnutou žvýkačkou apod.
g) manipulovat řeznými, bodnými, sečnými nástroji
h) zavěšovat se na ploty, koše a brankové sítě, přelézat plot
i) přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví
a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
j) provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání hřiště a klid obyvatel bydlících
v nejbližším okolí
3) Míče a jiné sportovní náčiní si uživatelé zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze
plastové.
4) Závady zjištěné na sportovišti a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit, prostřednictvím dozoru
nebo pověřené osoby, provozovateli hřiště a následně zapsat do knihy závad.
5) Poškození hřiště, poškození nářadí bude hradit uživatel v plné výši.
6) Za ztrátu čipu nebo klíče zaplatí uživatel 100,- Kč.
7) Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese
odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním
provozního řádu. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.
8) Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
9) Osvětlení sportoviště musí být používáno v souladu s bezpečnostními předpisy a účelně. Uživatel
zodpovídá za ekonomické využití a zamezí tomu, aby osvětlení bylo bezdůvodně rozsvěcováno a zhasínáno.
Osvětlení musí být zhasnuto nejpozději 5 minut po provozní době.
10) Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu, uklidit sportovní náčiní
na původní místo a uklidit odpadky do koše a uzamknout areál.
11) Porušováním uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.
12) Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může
mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.
13) V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

REZERVACE:
1) Rezervace hřiště se provádí pomocí rezervačního systému, který naleznete na internetových
stránkách města Staňkov www.mestostankov.cz. Rezervaci prostřednictvím rezervačního systému lze
provést nejpozději 6 hodin před plánovaným užitím hřiště. Po této době může být výjimečně umožněno užití
hřiště po telefonické domluvě s kontaktními osobami.
2) Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem zarezervovaný čas, je povinen neprodleně rezervaci v
rezervačním systému nejpozději 6 hodin předem zrušit. Pokud tak neučiní, je uživatel, na něhož se vztahuje
povinnost platby za pronájem hřiště, povinen uhradit cenu rezervace, jinak je provozovatel oprávněn
nepřijímat od tohoto uživatele další rezervace.
3) Po uplynutí doby nájmu předá uživatel čip/klíč kontaktní osobě, pokud se nejedná o dlouhodobý
pronájem. Po vzájemné dohodě s kontaktní osobou může být čip/klíč předán následujícímu uživateli.
4) Ke správě rezervačního systému, vyzvedávání čipů/klíčů, přijímání hotovostních plateb za
využívání hřiště byl pověřen Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Staňkov “AMOS” z. s.
Kontaktní osoby za Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Staňkov “AMOS” z. s.:
Marcela Pinkrová

kraps@zsstankov.cz

Marie Bozděchová

kraps@zsstankov.cz

Kontaktní telefon: 601 347 679

PROVOZNÍ DOBA:
Doba využití pro veřejnost se stanovuje následovně:
zimní provoz - 1. 10.– 31. 3.

letní provoz - 1. 4.–30. 9.

Pondělí, úterý, pátek

14:00 – 19:00

Pondělí, úterý, pátek

14:00 – 22:00

Středa, čtvrtek

15:00 – 19:00

Středa, čtvrtek

15:00 – 22:00

sobota, neděle a státní
svátky

08:00 – 19:00

sobota, neděle a státní
svátky

08:00 – 22:00

1) V době školních prázdnin lze užívat hřiště jako v sobotu.
2) Provozní doba může být po posouzení provozovatelem zkrácena dle klimatických podmínek,
popřípadě může být hřiště zcela uzavřeno.

CENÍK PRONÁJMU:
1) Občanům, sportovním a zájmovým organizacím je hřiště přístupné za následující ceny:
a) pronájem hřiště pro maximálně 5 osob
při pronájmu na 2 a více hodin

100,- Kč/hod
od 2 hodiny

b) pronájem hřiště pro 6 osob a více
při pronájmu na 2 a více hodin

50,- Kč/hod
200,- Kč/hod

od 2 hodiny

c) celodenní pronájem

100,- Kč/hod
1.200,- Kč

k těmto cenám se připočítává 50,-Kč/hod. za využití umělého osvětlení
2) Při celodenním pronájmu a vícenásobné rezervaci bude mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena
smlouva o pronájmu hřiště, kde budou stanoveny bližší podmínky včetně úhrady nájemného.
3) Nájemné za jednorázový pronájem musí být uhrazeno před vstupem na sportoviště při převzetí
čipu/klíče.
4) Kontaktní osoba vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen Radou města Staňkov dne 13.9.2017
2) Tento provozní řád má platnost od 14. září 2017 na dobu neurčitou.

