Provozní řád venkovního sportovního areálu T. J. Sokol Nový Hrádek
tento řád je platný po zkušební dobu do 31.5.2021
Článek 1 - Všeobecná ustanovení
1. Sportovní areál T. J. Sokol Nový Hrádek (dále jen „areál“) je určen pro sportovní a rekreační činnost
členům Sokola i široké veřejnosti.
2. Provozovatelem areálu je T. J. Sokol Nový Hrádek, Sokolská 289, 54922 Nový Hrádek.
3. Každý uživatel areálu užívá tento areál na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za případné úrazy zde vzniklé. Za nezletilé uživatele areálu nesou odpovědnost jejich
zákonní zástupci.
4. Areál zahrnuje víceúčelové hřiště, plážové hřiště, hrazdovou soustavu, běžeckou dráhu, asfaltové
hřiště.
5. Víceúčelové a plážové hřiště jsou určeny výhradně k provozování míčových her, a to:
a) víceúčelové hřiště: minikopané, tenisu, volejbalu, nohejbalu, házené a basketbalu.
b) plážové hřiště: plážové minikopané, plážového tenisu, plážového volejbalu, plážového nohejbalu,
plážové přehazované
Jiná činnost zde může být provozována pouze se souhlasem provozovatele.
6. Hrazdová klec se může používat pouze v souladu s návodem k použití zde umístěným za dohledu
dospělé osoby.
7. Provozní doba areálu je denně od 8 do 21 hodin s přihlédnutím ke světelným a povětrnostním
podmínkám. V jiném čase, případně za použití umělého osvětlení, po dohodě se správcem.
8. Objednávky pro využití oplocených hřišť se přijímají prozatím pouze telefonicky na číslech
736 159 010 (Jeronym Holý ml.), 725 397 373 (Pavel Sobotka) a 723 038 569 (správce areálu Milan
Holinka st.). Objednávka se považuje za platnou okamžikem zápisu do rozvrhu na portálu. Při rezervaci
bude uživateli sdělen kód pro odemčení areálu.
9. Uživateli, který bude užívat oplocený areál za úhradu dle čl. 4, bod 4 a 5 tohoto Provozního řádu, bude
účtován poplatek v souladu s platným ceníkem, který je zveřejněn v samostatném dokumentu.
Správce si vyhrazuje právo rozhodnout o objednávkách při jejich časové kolizi.
V případě, že některá osoba bude užívat oplocený areál bez řádné objednávky, bude této osobě
zakázán vstup do oploceného areálu po dobu jednoho roku a každá tato osoba uhradí provozovateli
náhradu za nepovolené užívání ve výši 500 Kč.
10. Pokud se objednaný uživatel nemůže v předem domluveném čase dostavit do oploceného areálu, je
povinen tuto skutečnost oznámit správci areálu nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem.
11. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce oprávněn částečně,
případně zcela zrušit provoz. Tuto skutečnost oznámí v rozvrhu na portálu.
12. Vybíráním poplatků za provoz hřiště je oprávněn jeho správce, nebo jiná pověřená osoba.

13. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení
je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé situaci vytvoří záznam a
neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé
nesprávným užíváním.
14. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce hřiště oprávněn vykázat uživatele z areálu
bez nároku na náhradu nevyužitého času.
15. Za způsobené škody je zodpovědný uživatel objektu, který je způsobil. Za osoby nezletilé jejich právní
zástupce. Uživatelem se rozumí v případě smluvního vztahu organizace, v případě využívání T. J. Sokol
potom člen T. J. Sokol.

16. Pro ošetření drobných úrazů je k dispozici lékárnička v prostoru před WC v sokolovně. V případě
vážnějšího úrazu je nutné provést zápis do Knihy úrazů umístěné tamtéž.
17. Objednatel je zodpovědný za uzamčení oplocených hřišť, kontrolu, zda někde nesvítí světlo,
případně neteče voda, nebo není zapnutý elektrický spotřebič a použité nářadí a náčiní je vráceno
na své místo.
18. V celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
19. V celém areálu je zakázána konzumace alkoholu, nebo jiných návykových látek.
20. Vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek je do areálu zakázán.
21. V celém areálu je zakázáno kouřit. Ke kouření jsou vyčleněny prostory na schodišti před sokolovnou.
22. Správce ani provozovatel neručí za ztrátu nebo poškození osobních věcí uživatelů areálu.
23. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodným chováním nebo při svévolném ničení a
poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za
způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
24. Seznámení se s tímto provozním řádem je povinností všech zájemců o cvičení a organizátorů cvičení
(pořadatelů, pedagogického dozoru, cvičitelů, vedoucích skupin cvičenců, ap.) seznámit s
provozním řádem se lze na internetových stránkách sokol.novy-hradek.cz.
25. Hrací doba na oplocených hřištích je obvykle 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že
nejsou žádní další zájemci o rezervaci hřiště. Výjimku tvoří akce dohodnuté s provozovatelem mimo
běžný režim.
26. Před koncem vyhrazeného času je třeba uvést hřiště do takového stavu, aby ho následující
sportující mohli ihned od začátku svého vyhrazeného času používat. To znamená na plážovém kurtu
VŽDY upravit písek a v případě přechodu na jiný druh sportu demontovat kůly.
27. Je zakázáno v areálu jakkoli poškozovat stromy, keře, případně jiné rostliny.

Článek 2 – povinnosti uživatelů areálu

1. Uživatelé jsou povinni:
a) využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům.
b) Dbát ochrany sportoviště a jakékoliv poškození ihned hlásit.
c) Chránit areál proti vandalismu a svévolnému poškozování.
d) Dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
e) Pokud se stanou svědky ničení areálu, nahlásit to správci areálu, nebo jiné povolané osobě.
f) Odstraňovat v celém areálu ostré a hrubé částice.
g) Při zapůjčení sportovního náčiní toto v pořádku a nepoškozené vrátit.
h) Poslední uživatel opouštějící areál je povinen zamknout všechny odemčené venkovní branky.
2. Je zejména zakázáno:
a) Odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené.
b) Znečišťování či jakékoli poškozování povrchu hřišť a sportovních zařízení (oplocení, sloupky, sítě,
branky apod.).
c) Vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi, která by mohla povrch poškodit (tretry, kopačky
apod.).
d) Vstup mimo vyhrazenou provozní dobu.
e) Na víceúčelové a plážové hřiště vstupovat s tekutinami, nebo jídlem. Je povolena konzumace
nealkoholických nápojů zabezpečených proti vylití mimo plochu oplocených hřišť a běžecké dráhy.
f) Přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa.
g) Vstup dětí do 15 let do prostoru oplocených hřišť a hrazdové klece bez doprovodu osoby starší
osmnácti let.
h) Vstup jakéhokoliv volně se pohybujícího zvířete do areálu. Do prostoru oplocených hřišť a na
běžeckou dráhu je absolutní zákaz vstupu zvířat, mimo tyto prostory pak na vodítku ano.
i) Vstup se žvýkačkou.
j) Vjezd motorových vozidel do areálu bez souhlasu správce nebo provozovatele. Kolo, kolečkové
brusle, skateboardy apod. jsou povoleny pouze na asfaltovém hřišti.
k) Použití neschváleného nářadí, nebo náčiní (např. hokejky apod.).
l) Plivání.
m) Svým chováním ohrožovat zdraví sebe nebo jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo ohrožovat
nejbližší okolí.

Článek 3 – povinnosti správce areálu
1. Vést evidenci návštěvnosti mimo pravidelný rozvrh.
2. Umožnit využití zázemí v areálu, nebo v budově sokolovny (WC, sprchy apod.).
3. Kontrolovat, zda nedošlo k poškození sportovišť, nebo jejich zařízení.
4. Dbát na dodržování provozního řádu, v případě že nedokáže sám zjednat nápravu, hlásit neprodleně
jeho porušení provozovateli, případně policii.
5. Udržovat areál v čistotě, zejména umělý povrch a písek,
6. Dle možností kontrolovat zamykání areálu.

Článek 4 – ceník za použití areálu
1. Zdarma lze užívat hrazdový prostor, běžeckou dráhu s doskočištěm a asfaltové hřiště.
2. Zdarma mohou používat oplocená hřiště tyto osoby a spolky:
a) Oddíly T. J. Sokol Nový Hrádek v rámci své pravidelné činnosti.
b) SDH Nový Hrádek v rámci své pravidelné činnosti
c) Členové T. J. Sokol Nový Hrádek se zaplacenými členskými příspěvky a uhrazenou roční paušální
platbou za užívání areálu.
d) Základní a mateřská škola v době vyučování.
3. Celoročně lze používat oplocená hřiště za paušální částku stanovenou výborem T. J. Sokol Nový
Hrádek.
4. Pro ostatní uživatele oploceného prostoru platí ceny, které zohledňují náklady na správu, údržbu.
Aktuální ceník je dostupný na stránkách sokol.novy-hradek.cz.
5. Platby mohou probíhat hotově, nebo na bankovní účet 123-3560080217/0100. Variabilní symbol
datum ve tvaru DDMMRR (např. 20.2.2021 bude ve tvaru 200221), do popisu uvést jméno.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu

Provozní řád schválil výbor T. J. Sokol Nový Hrádek dne 1. 3. 2021, tímto dnem nabývá účinnosti.

Důležité kontakty a osoby
Správci areálu
Místostarosta T. J. Jeronym Holý (736 159 010) – pověřená osoba dle tohoto provozního řádu.
Náčelník T. J.

Pavel Sobotka (725 397 373) – pověřená osoba dle tohoto provozního řádu.

Správce areálu

Milan Holinka st. (723 038 569) – pověřená osoba dle tohoto provozního řádu.

Starosta(ka) T. J.

Veronika Bohadlová (776 327 286, novy_hradek@sokol.eu) – pověřená osoba dle
tohoto provozního řádu.

Jednatel(ka) T. J.

Jarmila Drašnarová (724 163 099).

Kontakty na vedoucí oddílů a ostatní důležité kontakty:
Všestrannost

Lidmila Martinková

731 158 934, zdelima@centrum.cz

Cvičení žen

Markéta Vaňková

773 492 647, marketa.meky@seznam.cz

Lyžování

Radim Holý

604 632 774, radim.holy@tiscali.cz

Volejbal

Miloš Langr
Jeronym Holý

775 310 978, langr.m@seznam.cz
736 159 010, holy.jeronym@gmail.com

Fotbal

Pavel Sobotka

775 025 520, pav.sob@centrum.cz

Základní škola

491 520 292-4

Úřad městyse

491 478 149

Obvodní lékař

MUDr. Josef Soukup

Důležitá telefonní čísla:

491 478 109

Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie 158

