Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ
platný od 1.4.2009

I. Vlastník, správce, vypůjčitel
Vlastník sportoviště:
Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí č.p. 64
684 01 SLAVKOV U BRNA
(dále jen Město)
Správce sportoviště:
Technické služby Města Slavkova u Brna
Špitálská č. p. 733
IČ: 70890471
684 01 SLAVKOV U BRNA
(dále jen TSMS)
Vypůjčitel:
Sportovní klub – SK Slavkov u Brna
Kaunicova 1442
IČ: 42660467
684 01 Slavkov u Brna
(dále jen SK)

II. Všeobecné údaje
Název sportoviště:
Městské
Fotbalové hřiště
a atletické zařízení stadion Slavkov u Brna
(dále jen sportoviště)
Umístění sportoviště:
Sportoviště je určené především pro sporty kopaná, atletika
Otvírací doba:
leden – březen
duben – září
říjen – prosinec

8.ºº - 18.ºº hod.
8.ºº - 22.ºº hod.
8.ºº - 18.ºº hod

Město přenechalo smluvně SK areál k bezplatnému užívání za účelem využívání areálu k
zabezpečení sportovní činnosti SK.
Tento vztah je řešen samostatnou "Smlouvou o výpujčce a úpravě některých vzájemných vztahů"
mezi městem a SK.
Po vzájemné dohodě mohou sportoviště užívat i další uživatelé.

III. Provozní podmínky
Sportoviště je v povozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je upřesňován každoročně.
Otvírací dobu určuje správce.
Uživatelem sportoviště mohou být skupiny i jednotlivci starší patnácti let, nebo skupiny mladší
patnácti let pouze za doprovodu vedoucího skupiny staršího osmnácti let po dohodě se správcem.
Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát
upozornění a pokynů správce sportoviště.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportovišť je správce oprávněn
částěčně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat
uživateli.
Vstup na sportovní plochu je povolen v čisté, pevné sportovní obuvi dle jednotlivých druhů
provozovaných sportů a ve vhodném sportovním oblečení.
Je zakázáno:













odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
vstup v nevhodné a znečištěné obuvi
manipulace s ostrými předměty
jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
vstup dětem do 15 let bez doprovodu osob starších 18 let
vstup mimo vyhrazenou provozní dobu
přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, včetně žvýkaček na sportovištích
vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem drog a ostatních omamných látek
používání otevřeného ohně
vstup se psy a jinými zvířaty
vjezd všech motorových dopravních prostředků mimo dopravní obsluhu

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze sportující
veřejnosti a studentům škol, hrajícím osobám, rozhodčímu, sportovním funkcionářům a
zdravotnímu dohledu.
Divákům je dovoleno sportovní utkání sledovat pouze na předepsaných místech dle pokynů
pořadatelů.
Uživatel sportoviště je povinen se seznámit s pokyny pro obsluhu a používání mobiliáře
sportovního hřiště. Mobiliář se zapůjčuje uživatelům hřišt na dobu určenou ke sportování veřejnosti

a studentům škol, na dobu tréninku nebo sportovního utkání. Po ukončení činnosti musí být
mobiliář předán správci.
Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení.
Před odchodem z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu. Je povinen
uklidit nebo vráti vypůjčený mobiliář, uklidit všechny odpadky do nádob na odpadky.
Uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek na sportovišti.
Veškeré způsobené a zjištěné závady jsou uživatelé povinni hlásit správci.
Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech uživatelů do prostoru sportoviště.
Uživatel sportuje na sportovišti na vlastní nebezpečí. Vlastník ani provozovatel nenesou
odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
Uživatelé užívají prostory sportoviště na vlastní nebezpečí a pouze k účelům, ke kterým jsou
určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

IV. Závěrečná ustanovení
V případě porušení provozního řádu, bude uživatel vykázán bez nároku na krácení finanční
částky nebo mu bude zamezen vstup na sportoviště.
Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek provozního řádu.
Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
Každý uživatel sportovního zařízení je povinen se seznámit s provozním řádem a tento
dodržovat.
Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR
Záchranná služba
Hasičský záchranný sbor
Městská policie
SOS
Správce TSMS

158
974639810, 544221533
155
150
544121156
112
544221302

Projednáno a schváleno 49. RM Slavkova u Brna
dne 09.03.2009
Ve Slavkově u Brna dne 20.03.2009
Radoslav Lánský
ředitel TSMS

