SPORTOVNÍ AREÁL NĚMČICE
PROVOZNÍ ŘÁD
Čl. I.
Základní ustanovení
1. Majitelem a provozovatelem sportovního areálu Němčice (dále jen ,,sportovní areál“) je
Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, IČ: 00279277
2. Sportovní areál tvoří:
: objekt šaten s přístřeškem
: objekt skladu správce
: objekt skladu sportovního vybavení
: travnaté hřiště
: víceúčelové hřiště s umělým povrchem
: hřiště pro víceúčelové hry s antukovým povrchem
: skok daleký
: dětský koutek
: dětské hřiště
: související travnaté a zpevněné plochy
3. Sportovní areál je určen pro sportovní využití tělovýchovných, sportovních a zájmových
organizací, žáků ZŠ a MŠ Němčice a veřejnosti
4. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá TJ Sokol Němčice, zastoupená
předsedou p. Martinem Miklem, v pozici správce sportovního arealu,kterého schvaluje
Zastupitelstvo obce Němčice
Čl. II.
Provozní doba
Duben, květen, červen, září, říjen
Po-Pá
8:00 – 15:30 hodin
15:30 – 22:00 hodin
So-Ne
8:00 – 22:00 hodin
Červenec, srpen
Po-Ne
8:00 – 22:00 hodin

ZŠ a MŠ Němčice
tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace, veřejnost
tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace, veřejnost
tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace, veřejnost
(dále ,,ostatní organizace“)

Ostatní měsíce
V případě dobrých klimatických podmínek je možné užívání sportovního areálu po dohodě se
správcem

Ve stanovené době má ZŠ a MŠ Němčice přednost ve využívání sportovního areálu před
veřejností a ostatními organizacemi.
V případě, že ve stanovené době není sportovní areál využíván ZŠ a MŠ Němčice je povoleno
užívání veřejnosti a ostatním organizacím.
Užívání dětského koutku a dětského hřiště je dále upraveno dílčími provozními řády.
Mimo stanovenou provozní dobu je sportovní areál uzavřen a přístup do celého areálu je
nepovolaným osobám zakázán.
Ostatní organizace působící v obci Němčice předloží správci vždy k 30.11. kalendářního roku,
po vzájemné dohodě, rozpis využití sportoviště na celý následující rok. Správce nesmí tyto
rezervované doby využití pronajímat dalším uživatelům. Toto neplatí, dojde-li v průběhu roku ze
strany organizace ke změně rezervované doby, s kterou ovšem musí souhlasit všichni zástupci
ostatních dotčených organizací.
Čl. III.
Základní podmínky provozu, údržba a správce areálu
1.Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá TJ Sokol Němčice, správce Martin Mikl.
Rezervace sportoviště přijímá bezplatně správce osobně nebo na tel: 603898377.
Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě
neočekávaného uzavření areálu správcem či provozovatelem informován. Výběrem
poplatků za pronájem dle platného ceníku je pověřen správce, který po platbě pronájmu
vydá nájemci doklad o zaplacení.
Za provoz a úklid sportovišť, které využije ke své činnosti ZŠ a MŠ Němčice zodpovídá
ředitelka ZŠ a MŠ Němčice, případně jí pověřená osoba.
Správce vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin využití, závady a
popřípadě provedou údržbu sportovního areálu.
2. Dalším uživatelem sportovního areálu nebo jednotných sportovišť může být jednotlivec
nebo skupina. Užívání je bezplatné, nepřekročí-li doba užívání 1 hodinu.
3. Nájemcem sportovního areálu a ostatních sportovišť, kdy doba užívání přesáhne
1 hodinu, může být jednotlivec nebo skupina, vždy osoba nebo zástupce skupiny starší 18-ti
let. Dobu a čas používání dohodne jednotlivec nebo zástupce skupiny předem se správcem.
Nájemce si před započetím sportovní činnosti vypůjčí u správce potřebné klíče nebo
vybavení a po ukončení vše vrátí zpět. Před začátkem sportovní činnosti potvrdí nájemce
svým podpisem převzetí klíčů a vybavení a zaplacení pronájmu dle platného ceníku.
Nájemce odpovídá za dodržení dohodnuté doby pronájmu, za úklid a po skončení pronájmu
za navrácení klíčů a vybavení a za uzamčení zapůjčených objektů, nebo prostor v nich.
Za zneužití či ztrátu klíče je pro uživatele, nájemce smluvní sankce ve výši 300,- Kč
splatná do 5 dnů od zjištění skutečnosti.
Při poškození nebo ztrátě vybavení je uživatel, nájemce povinen správcem určenou
škodu nahradit do 5 dnů od zjištěné skutečnosti.

4. Nelze-li ze strany uživatele, nájemce dodržet předem domluvenou rezervaci, je toto
povinen oznámit správci nejpozději 3 hodiny před dobou domluvené rezervace. Neučiní-li
tak, nebude příště brán zřetel na jeho další rezervaci sportovišť. Toto neplatí, dojde-li
k náhlé změně klimatu (déšť, povětrnostní podmínky atd.), a nelze rezervované sportoviště
využít. V tomto případě může uživatel, nájemce správce o změně informovat v době kratší
nežli 3 hodiny před rezervací.
5. Míče jakož i jiné sportovní náčiní si uživatelé, nájemci zajišťují sami. Hokejky se mohou
používat pouze plastové florbalové.
6. Je-li pronajat celý sportovní areál, není možný volný ani placený vstup na sportoviště.
7. Důležitá tel. čísla:

Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR

150
155
158

Čl. IV.
Ceník sportovního areálu
1) travnaté hřiště (sítě)
2) šatny
3) víceúčelové hřiště (sítě, branky)
4) hřiště pro míčové hry (sítě)
5) celý sportovní areál
6) dětský koutek
7) dětské hřiště
8) doskočiště

200,- Kč/hod
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
500,- Kč/hod
zdarma
zdarma
zdarma

ZŠ a MŠ Němčice (v provozní době)
TJ Sokol Němčice (tréninky a utkání)

zdarma
zdarma

V neuvedených případech schvaluje cenu pronájmu Zastupitelstvo obce Němčice.
Pro místní ,,ostatní organizace“ a místní občany jsou sportoviště zdarma po dobu 2 hodin
Čl. V.
Povinnosti při využívání sportovního areálu
1. Každý uživatel, nájemce sportovního areálu je povinen seznámit se před započetím
Sportovní činnosti s tímto provozním řádem a dodržovat veškerá jeho ustanovení. Do
Sportovního areálu je zakázáno vstupovat jiným způsobem, nežli za použití vstupních
branek. Do sportovního areálu smí vstoupit uživatel mladší 10 let pouze v doprovodu osoby
starší 18 let. Do sportovního areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní
činností, uživatel, nájemce je rovněž povinen se všechny vnesené věci odnést. Uživatel,

nájemce nesmí svým chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů. Uživatel, nájemce je
povinen užívat sportovní areál tak, aby předcházel možnosti vzniku požáru, nebo jiným
haváriím. Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za vnesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví. Lékárnička je pro
případ drobného zranění k dispozici v budově šaten.
2. V případě zjištění jakékoliv závady ve sportovním areálu je uživatel, nájemce povinen tuto
skutečnost neodkladně oznámit správci.
Uživatel, nájemce je povinen uhradit provozovateli sportovního areálu veškeré škody
a ztráty, které byly způsobeny jeho vinnou do 5 dnů o zjištěné skutečnosti,
do provozovatelem určené výše škody.
3. Uživatelům, nájemcům sportovního areálu je zakázáno:
: vstupovat do sportovního areálu, případně na jednotlivá sportoviště v nevhodné obuvi
(kopačky, obuv s podpatkem, obuv s černou podrážkou, atd.), nebo ve znečištěné obuvi
: vstupovat do sportovního areálu v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných
látek a tyto látky zde požívat či u sebe přechovávat nebo distribuovat
: požívat alkoholické nápoje mimo řádně pořádané sportovní a kulturní akce
: vstupovat do sportovního areálu se zvířaty vyjma psů sloužících zdravotně postiženým
osobám a psům vedených řádně na vodítku. V těchto případech jsou tyto osoby povinny
počínat si tak, aby jejich psi v prostoru sportovního areálu nevykonávali tělesné potřeby.
: vstupovat do doskočiště (mimo skoku do dálky) a roznášet písek po areálu
: ve sportovním areálu jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech, motorkách
a jinými dopravními prostředky
: odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a lepit žvýkačky na umělý povrch a
vybavení
: ve sportovním areálu rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm
: vnášet do sportovního areálu střelné zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
: přemísťovat jakékoliv zařízení sportovního areálu mimo stanovená místa
: lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízení
Čl. VI.
Nedodržování provozního řádu
V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel, nájemce ze sportovního areálu
vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem šetření Policie ČR.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
1. Provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Němčice dne 28. 4. 2010
2. Tento provozní řád nabývá účinností dnem 29. 4. 2010

PROVOZNÍ ŘÁD
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
1. Provozní doba je stejná jako v celém sportovním areálu.
2. Zákaz vstupu na hřiště po provozní době.
3. Přísný zákaz vstupu psů, koček a dalších zvířat,
která by mohli znečistit herní plochu exkrementy.
4. Zákaz kouření v prostoru dětského hřiště.
5. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 14 let.
6. Děti do 4 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
7. Dodržujte věkovou kategorii pro jakou je prvek určen
(viz štítek na jednotlivých sestavách).
8. Provozovatelem dětského hřiště je Obec Němčice.
9. Za dětské hřiště odpovídá správce: p.Martin Mikl,
tel:603898377
10. V případě vážnějšího poranění dítěte volejte 112 nebo 155.

PROVOZNÍ ŘÁD
DĚTSKÉHO KOUTKU
1. Provozní doba je stejná jako v celém sportovním areálu.
2. Zákaz vstupu do dětského koutku po provozní době.
3. Přísný zákaz vstupu psů, koček a dalších zvířat,
která by mohli znečistit herní plochu exkrementy.
4. Zákaz kouření v prostoru dětského koutku.
5. Dětský koutek je určen pro děti ve věku od 3 do 12 let.
6. Děti do 4 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
7. Dodržujte věkovou kategorii pro jakou je prvek určen
(viz štítek na jednotlivých sestavách).
8. Provozovatelem dětského koutku je Obec Němčice.
9. Za dětský koutek odpovídá správce: p.Martin Mikl,
tel:603898377
10. V případě vážnějšího poranění dítěte volejte 112 nebo 155.

Provozní řád dřevěného domku
se sportovním nářadím

1)
2)
3)
4)
5)

Zkontrolujte si vybavení boudy dle přiloženého seznamu vybavení.
Zjištěné závady zapište do záznamu o užívání a informujte správce.
Se svěřeným nářadím zacházejte tak, aby nedocházelo k jeho poškození.
Po skončení sportovních aktivit vraťte vše na své místo.
Převzetí a předání klíče si domluvte se správcem.

Přeji příjemné sportovní vyžití.

Martin Mikl
správce
Tel: 603898377

Provozní řád KLUBOVNY

1) Každou akci nahlaste správci sportovního areálu ( datum a čas ) a to minimálně 3 dny
před započetím akce. Se správcem si domluvte předání klíčů od klubovny.
2) Před započetím akce si zkontrolujte vybavení kuchyňky, viz. seznam vybavení (
přejdete tím pozdějším dohadům ) .
3) Během konání akce prosím dbejte na to, aby zbytečně nedocházelo k poškozování
vybavení klubovny. V případě poškození, zničení vybavení nahlaste způsobenou škodu
správci sportovního areálu.
4) Po skončení akce uveďte klubovnu do původního stavu.Tím se rozumí setření stolů,
setření podlahy a úklid prostoru kuchyňky.

Martin Mikl
správce
603898377

