Provozní řád víceúčelového sportoviště
v ulici Stromořadí a v ulici 17. listopadu

1. Víceúčelové sportoviště – hřiště s umělým povrchem je zařízením pro rekreační a sportovní činnost.
2. Vlastníkem a provozovatelem sportoviště je město Dobřany.
3. Správcem sportoviště v ulici Stromořadí a 17. listopadu jsou Technické služby města Dobřany, organizační složka města
Dobřany zastoupená vedoucím panem Michalem Pokorným, tel.: 724 004 389.

4. Měnit a doplňovat provozní řád je oprávněna Rada města Dobřany.
5. V areálu lze provozovat tyto druhy sportů: míčové hry, např. košíková, házená, volejbal, nohejbal, fotbal jen míčem futsalovým
velikosti 4, tenis, badminton.

6. Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při volejbalu, nohejbalu, tenisu a badmintonu. Při ostatních

sportech musí být sloupky mimo vnitřní prostor hřiště a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. Univerzální sloupky
je možno si vyžádat od správce areálu.

7. K provozování sportů musí být používáno sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, obuv apod., které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním účastníkům.

8. Pokud není provozním řádem stanoveno jinak, platí obecně závazné vyhlášky města Dobřany, zejména o udržování pořádku
a čistoty ve městě a ostatní obecné právní předpisy.

9. Uživatelé areálu jsou povinni:

• chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování,
• chovat se tak, aby sobě a ostatním nevznikla žádná škoda a újma na zdraví,
• šetřit zařízení sportoviště,
• respektovat provozní řád a pokyny správce sportoviště.

10. Správce nebo jiná oprávněná osoba je oprávněna odepřít vstup do areálu osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek,
ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.

11. V případě hrubého porušení provozního řádu je správce oprávněn vykázat takovouto osobu ze sportovního areálu, případně
přivolat Policii ČR nebo Městskou policii.

12. V areálu je zakázáno:

• kouřit a užívat jiné návykové látky,
• vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty,
• vjíždět a parkovat motorovými vozidly a koly či jinými prostředky,
• 03,
• zavěšovat se na basketbalové koše, jinak poškozovat zařízení celého sportoviště a způsobovat nadměrný hluk rušící nejen
ostatní sportovce, ale i přilehlé okolí (křik, nadávky, hlasité pouštění hudby apod.),
• vstupovat na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi (kopačky s kovovými kolíky, tretry, boty s podpatky nebo ve
znečištěné obuvi blátem, štěrkem, pískem),
• manipulovat s ostrými předměty,
• rozdělávat oheň a manipulovat s ním,
• přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa,
• odhazovat žvýkačky, či jiné odpady na umělý povrch.

13. Správce ani provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou způsobeny vlastním zaviněním, nekázní nebo nerespektováním provozního řádu sportoviště.

14. Provozovatel je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
15. Provozovatel neodpovídá za ztrátu a poškození odložených věcí.
16. Za sportující děti a mládež do 18 let odpovídá odpovědná osoba, která je také po celou dobu pronájmu přítomna na sportovišti, vstup dětí do 6 let je vždy za doprovodu osoby starší 18 let.

17. Areál hřiště je v provozní době volně přístupný veřejnosti, použití areálu je jen na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
18. Areál sportoviště může být monitorován kamerovým systémem.
19. Provozní doba: od 9.00 hodin do 17.00 hodin – celoročně
od 17.00 hodin do 20.00 hodin – od 1. dubna do 31. října jen pro organizované skupiny.

20. V provozní době mají přednost organizované skupiny, v dopoledních hodinách základní a mateřská škola.
21. Rezervovat sportoviště lze na webových stránkách města www.dobrany.cz (rezervační formulář
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/sport/sportoviste), případně v Městském kulturním středisku,
nám. T. G. M 5, Dobřany, e-mail: ic@dobrany.cz nebo tel. č. 377 972 725

22. QR kód pro https://www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/sport/sportoviste/
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Provozní řád platí od 1. 3. 2019.
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Bc. Martin Sobotka, starosta města

