Provozní řád víceúčelového hřiště Jilem
ČI. I Využívání hřiště
1. Zřizovatelem a majitelem víceúčelového

hřiště v Jilmu (dále jen hřiště) s umělou trávou, je Obec

Jilem, okr. Havl. Brod
2. Hřiště je určeno k provozování sportovních

aktivit obyvatel obce Jilem, všech věkových skupin, je

určeno zejména pro malou kopanou, házenou, tenis, nohejbal, volejbal

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec

a další míčové hry.

nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

4. Uživatel hřiště je povinen dbát bezpečnostních

předpisů a předpisu o ochraně majetku. Viz čI. č.

IV.

ČI. II Provoz a správa hřiště

1. Za provoz hřiště odpovídá pověřený správce hřiště, pan: Karel Hospodka, bytem Jilem 33.
Tel.: 724214196.
2. Plocha hřiště není volně přístupná veřejnosti,
3. Hřiště je bezplatně zpřístupněno

oplocení je opatřeno

uzamykatelnou

brankou.

občanům s trvalým pobytem v obci Jilem a majitelům

rekreačních

objektů v obci Jilem, pro ostatní uživatele je pronájem hřiště zpoplatněn /sazebník poplatků je
uveden níže/.
4. Jednorázové akce většího rozsahu (turnaje) schvaluje starosta Obce Jilem a vyhrazuje si stanovit
podmínky k průběhu turnaje

Icenu za pronájem, hygienické zázemí, parkování vozidel atp./

5. Klíče od vstupní branky hřiště jsou k zapůjčení u správce hřiště, případně u starosty obce ,které je
uživatel povinen je po skončení užívání vrátit.
6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním

zařízení nebo v jeho bezprostředním

okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

Či. III Poplatek za pronájem hřiště
- zdarma pro občany s trvalým pobytem v obci Jilem a majitele rekreačních objektů v obci Jilem,
- 20,-

Kčl 1 osoba li hodina - pro občany ostatních obcí a měst

Vybíráním poplatků je pověřen správce hřiště, připadne starosta obce.

ČI. IV Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. Uvnitř oplocení hřiště a v jeho okolí je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy.
2. V této souvislosti zde platí:
- zákaz kouření
- zákaz vnášení jídla a sladkých nápojů typu kofola, coca cola, malinovka atp ..
- zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- zákaz vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, tretry, boty s podpatkem

apod ...

- zákaz manipulace s ostrými předměty
- zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- zákaz vstupu podnapilým

osobám

- zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech

či jiných prostředcích

na

umělém povrchu sportoviště
- zákaz lezení po konstrukcích a sítích
- zákaz zvedání a podlézání sítí tvořících oplocení
- zákaz vodění psů a jiných zvířat do prostor hřiště
- zákaz vstupu dětem mladším 10 let bez doprovodu

rodičů nebo osoby starší 18-ti let.

3. Každý uživatel hřiště je povinen se chovat tak, aby jeho jednáním nevznikla škoda na cizím majetku
a zdraví dalších osob. Nese odpovědnost
sportovního

za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních

hřiště.

4. Obec Jilem nenese odpovědnost

za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost

za

škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Za
zdraví osob mladších 18-ti let a škodu jimi způsobenou zodpovídají jejich zákonní zástupci.

ČI. V Nedodržování ustanovení provozního řádu
1.Nedodržuje-li

uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat a podle okolností

může být jeho chování i předmětem

přestupkového

řízení, popřípadě předmětem

šetření Policie ČR.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v
souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště na tel. č..

ČI. VI Ostatní informace
1. Každý uživatel je povinen se před vstupem na hrací plochu seznámit se zněním tohoto provozního
řádu, má se za to, že vstupem na hrací plochu je s tímto provozním řádem seznámen se všemi
důsledky. Provozní řád je k dispozici u správce hřiště, dále ve vývěsní skříňce u hřiště, na úřední desce
OÚ Jilem a také ke stažení ve formátu

PDF na www.jilem.eu

.

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie

158

Správce hřiště

724214196

Starosta obce

725101166

Schváleno zastupitelstvem

obce Jílem dne 6. 5. 2013

