Město Netolice
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU NETOLICE
Sportovní areál zahrnuje tato sportoviště: travnaté fotbalové hřiště, atletickou dráhu, víceúčelové
hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem, hřiště na plážový volejbal,
doskočiště pro skok daleký, 3 tenisové kurty a 2 volejbalové kurty. Dále jsou v prostorách areálu
tribuny a příslušné zázemí (střídačky, lavice atp.) . Sportovní areál je v majetku města Netolice.
Čl. 1 Využívání areálu
1. Provozovatelem areálu je TJ Netolice 1892, z.s na základě nájemní smlouvy.
2. Areál je prioritně určen k provozování sportovních aktivit v rámci školní tělesné výchovy a pro
sportovní oddíly sdružené v TJ Netolice 1892, z.s. Pro ostatní zájemce o aktivní sport z řad veřejnosti
nebo jiných sportovních oddílů je možné využívání jednotlivých sportovišť jen po předchozí rezervaci
a za úhradu. Provozní doba areálu je denně od 8,00 do 22,00 v měsících duben – září, v měsících říjen
– březen do 21,00. Mimo provozní dobu správce areál uzavírá.
Rezervované hodiny pro školní TV: po – pá 8,00 – 13,30 (bude vždy upřesněno rozvrhem hodin)
Rezervované hodiny pro oddíly TJ: po-pá 15,00 – 21,00, so - ne dle rozpisu soutěžních zápasů (bude
vždy upřesněno rozvrhem hodin). Rozvrhy hodin pro jednotlivá sportoviště budou vyvěšeny na
dostupném místě.
3. Uživatelem hřiště mimo hodiny, rezervované rozvrhem, mohou být jednotlivci či skupiny osob po
dohodě se správci hřiště, to jsou pan Martin Cseytey a paní Pavla Cseyteyová, tel. 728 232 533 .
Ceník pronájmů pro ostatní uživatele:
Multifunkční hřiště – umělá tráva
Osvětlení MF hřiště/hodina
Multifunkční hřiště - tartan
Travnaté hřiště/hodina
Tenisový kurt/hodina
Všechny 3 tenisové kurty/hodina
Volejbalový kurt/hodina
Oba volejbalové kurty/hodina
Plážový volejbal
Atletická dráha/hodina

300,100,300,300,115,285,115,210,0,210,-

4. Uživatel je povinen dodržovat předem dohodnutý čas, provozovat určený druh sportu a po celou
dobu užívání sportovišť dbát bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.
5. Za provoz odpovídá správce areálu s výjimkou doby, po kterou areál nebo jeho část užívá uživatel.
6. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce areálu a ustanovení tohoto provozního
řádu.

Čl. 2 Provoz a správa areálu
1. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory (vchod z Tyršovy ulice), je zakázáno
přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení areálu.
2. Je zakázáno se zdržovat v prostorách areálu bez řádného důvodu, kterým je aktivní účast na
sportovní činnosti nebo sledování soutěžních zápasů či tréninkových jednotek oddílů. Pro sportující i
nesportující návštěvníky areálu platí v plném rozsahu Návštěvní řád.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz areálu je jeho správce a nebo další
odpovědné osoba oprávněna částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz.
4. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo jeho bezprostředním
okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci areálu a nesmí zařízení do odstranění závad
používat.
Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku (uživatelé i diváci)
1. V areálu je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování hracích ploch a vybavení hřiště a
přemisťování pevných zařízení hřišť s vyjímkou mobilních zařízení (branek, sítí apod.) a jakákoliv
další činnost, která by byla příčinou poškození nebo zničení zařízení včetně jeho oplocení.
2. V celém areálu je dále zakázáno: vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo pověřené
osoby starší 18-ti let, vstupovat podnapilým osobám a vstupovat se psy, úmyslné prudké odrážení
míče o stěny nebo ploty, bez dohody s provozovatelem rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm,
jezdit na kole (s vyjímkou příjezdové komunikace), koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu,
zdržovat se na tribunách mimo tréninky nebo mistrovské zápasy.
3. Zvláštní opatření pro obě multifunkční hřiště: Vstup na hřiště je povolen pouze hlavní přístupovou
bránou po jejím odemčení. Klíče od hřišť a případně od osvětlení jsou u správce areálu, pověřených
trenérů oddílů a učitelů Tv. Uživatelé hřiště jsou povinni zamést nebo vyfoukat vysavačem hřiště od
nečistot před i po hře. Je zakázáno vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s
podpatkem, boty s podrážkou pouštějící barvu nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem,
apod.). Dále je zakázáno manipulovat s ostrými předměty, konzumovat alkoholické nápoje, sladké
nápoje (cola, kofola, sprite, džus, apod.) a jídla všeho druhu, kouřit v celém prostoru hřiště a
odhazovat žvýkačky na umělý povrch. Je zakázáno manipulovat se zapuštěnými hliníkovými
brankami, případně s dalšími konstrukčními prvky pro příslušný sport a lze užívat pouze plastové
tréninkové pomůcky.
4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochy pouze
hrajícím osobám, trenérům, učitelům a rozhodčím.
5. Uživatelé areálu nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
6. Přinesené sportovní nářadí musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu a neodpovídá za případnou
ztrátu odložených věcí.

Čl. 4 Další ustanovení
1. Další oprávněné osoby k jednotlivým částem areálu (mimo správce areálu):
Travnaté a multifunkční hřiště s umělou trávou: trenéři všech družstev fotbalového oddílu a oddílem
pověření dospělí členové
Víceúčelové tartanové hřiště: trenéři všech oddílů TJ.
Volejbalové kurty a plážový volejbal: dospělí členové oddílu volejbalu
Tenisové kurty: dospělí členové tenisového oddílu
2. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiná oprávněná osoba uživatele z
hřiště vykázat.
Čl. 5 Důležitá telefonní čísla
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