Provozní řád sportovní haly
ve sportovním areálu města Dobřany
Část I. Základní ustanovení

Článek 1

• Vlastníkem a provozovatelem sportovní haly (dále jen SH), která je součástí Sportovního
areálu města Dobřany, organizační složky města Dobřany, je město Dobřany, náměstí
T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552.
• Správcem SH je správce Sportovního areálu města Dobřany (dále jen SA) Václav Šlehofer
tel.: +420 721 475 172.
• Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků SH a jejich
práva a povinnosti.
• Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu (u osob porušujících tento
provozní řád) a pracovnímu postihu (u zaměstnanců SH).
• Využívání SH se řídí plánem využitelnosti, který schvaluje Rada města Dobřany. Plán využitelnosti je tvořen vždy od 1. září každého roku a jeho platnost je jeden rok.
• Při tvorbě plánu využitelnosti SH mají vždy přednost akce Základní školy Dobřany. Ta předkládá svoje požadavky na využití SH vždy nejdéle do 10. srpna každého roku. Po akcích
a požadavcích Základní školy Dobřany se do plánu zapracují požadavky Tělovýchovné
jednoty Dobřany a ostatních spolkových organizací působících na území města Dobřany
a ostatní smluvní pronájmy.

• Vyjma požadavků Základní školy Dobřany mají při souběhu požadavků ostatních subjektů
při využitelnosti SH přednost sportovní organizace a spolky působící a sídlící ve městě
Dobřany před ostatními subjekty.

Článek 2
SH slouží zejména pro výuku žáků Základní školy v Dobřanech (dále jen ZŠ), zájmovou sportovní činnost TJ Dobřany a další sportovní a jiné akce ostatních uživatelů.

Článek 3
Komplex prostor SH tvoří:
•
•
•
•
•

vnitřní hrací plochy
prostor pro diváky
šatny se sprchami
sklad sportovního materiálu
provozní a technické prostory

Část II. Provozní pravidla a pravidla užívání prostor SH
Článek 4 | Všeobecná pravidla
• Časové využívání prostor SH je dáno plánem. Požadavky na využívání sportovní haly se
základní školou předkládají vždy nejméně 14 dnů před začátkem školního roku. Ostatní
požadavky se předkládají průběžně.
• Tvorba časového využívání SH se řídí následujícími zásadami:
a) prioritně je zajišťována výuka žáků ZŠ
b) následující akce zajišťované dlouhodobými smlouvami mezi SH a nájemci
c) další jednorázová sportovní činnost ostatních osob a spolků
• Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které musí být garantovány jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami, které na návrh správce SH uzavírá jménem Města
Dobřany odd. majetků MěÚ Dobřany. Každá takto volně nabízená kapacita formou pronájmu musí být dokladována smluvním vztahem. Správce SA je odpovědný za uzavírání
smluvních vztahů na užívání SH či jeho částí.
• V případě, že nebyl uzavřen smluvní vztah na pronájem SH či její části, považuje se tento
stav za neoprávněné užívání SH či její části, ze kterého budou vyvozeny důsledky ve vztahu
k odpovědnému zástupci – správci SA a stejně tak k uživateli.
• Smluvní ceny za užívání jednotlivých prostor sportovního areálu stejně jako klasifikace
uživatelů jsou uvedeny v příloze číslo 1. tohoto provozního řádu.
• Vstup do SH je dovolen žákům ZŠ pouze s vyučujícím této ZŠ.
• Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazují dohodnutým způsobem.
• Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze se souhlasem správce SH.
• V celém komplexu SH je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a používání omamných
a psychotropních látek. Konzumace alkoholu a kouření v rámci občerstvení při užívání venkovních prostor areálu v rámci jejich využití ze strany uživatele bude specifikováno v podmínkách pronájmu prostor pro účely každé akce. Negativní důsledky spojené s konzumací
alkoholu a kouřením tabákových výrobků při vymezených akcích vyvozují odpovědnost ve
vztahu k nájemci a pořadateli (osobu odpovědnou) akce.
• Před každou akcí, kdy budou využívány prostory SH ze strany oddílů sdružených pod TJ
Dobřany a ostatních uživatelů, je správce SA povinen předat užívaný prostor uživateli na
základě předávacího protokolu ve kterém bude jednoduchou formou popsáno, kdo a jaký
prostor bude užívat, stav užívaného prostoru a čas, po který bude prostor užíván uživatelem.
Uživatel spolu se správcem podepíší převzetí prostoru. Po skončení užívání prostoru je
uživatel povinen uvědomit správce o konci užívání prostoru z jeho strany a zároveň předat
užívané prostory formou kontroly zpět správci.
• Uživatel (nájemce) odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických
předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní
správy.

Článek 8

• Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí
všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele.
• Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém
je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení zařízení a vybavení, které vzniklo za dobu
užívání.

Článek 5 | Pravidla používání hrací plochy
• Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující nebo trenér, případně určená osoba
za jednotlivé spolky a organizace.
• Vstup na hrací plochu sportovní haly je možný jen v čisté sálové obuvi. Vyučující nebo
trenér, případně určená osoba, jsou povinni provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno a případně vyvodit z nedodržení přísné postihy.
• Správce SA může provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat
vykázáním příslušné osoby ze SH, případně zrušením akce.
• Při pořádání sportovních akcí je za dodržování nařízení podle odst. 2 tohoto článku
odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí a ostatní družstva, která na akci budou
využívat sportovní haly.

Článek 6 | Užívání šaten a umýváren
• Uživatel šaten dbá a je odpovědný za pořádek a užívání prostoru za účelem, pro který je
stanoven. Při sportovní akci, které se zúčastní více mužstev či oddílů, je odpovědný za
pořádek a užívání prostoru šaten a umýváren vždy pořadatel akce.
• Případné poškození majetku hlásí toto okamžitě a bez prodlení správci SA. Poškození
majetku hradí vždy poslední uživatel.
• Kontrolu výše uvedeného provádí správce SA dle článku IV. bodu 10. tohoto provozního
řádu.

Článek 7 | Provozní doba
Provozní doba sportovního areálu je denně od 6.00 hodin do 22.00 hodin, kontroluje ji
správce SA.

Část III. Všeobecná a závěrečná ustanovení

• Za provoz SH a za maximální využívání jejích prostor odpovídá správce SA. Správce SA
má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena,
a vyvozovat z nich opatření.
• Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH a je vyvěšen ve všech veřejných
částech SH.
• Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor SH uzavřený smluvní vztah Město Dobřany, mohou
mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování
jejich činnosti v prostorách SH.
• Tento provozní řád bude přikládán ke každému smluvnímu vztahu uzavřenému na užívání
SH či jeho částí ze strany uživatele.

• Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.
• Ceny pronájmů jsou v příslušných nájemních smlouvách dohodnuty jako smluvní.

Článek 9 | Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád Sportovní haly města Dobřany byl schválen Radou města Dobřany
usnesením č. 199 ze dne 28.12.2018 a ruší Provozní řád Sportovního areálu města Dobřany ze dne 12. 08. 2003.
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