Provozní řád
Provozovatel (vlastník) Sportovního areálu Holýšov:

město Holýšov, nám. 5. května 32, Holýšov, tel.: 379412600

Odpovědný pracovník a správce Sportovního areálu Holýšov:

Věra Hulínová, telefon: +420 728 297 861

Za plynulý provoz a úklid Sportovního areálu Holýšov odpovídá:

Věra Hulínová, telefon: +420 728 297 861

Provozní doba:
Zimní období (od 1. listopadu do 31. března):

pondělí až neděle

od 9:00 do 17:00 hodin

Letní období (do 1. dubna do 31. října):

pondělí až neděle

od 9:00 do 20:00 hodin

Využívání Sportovního areálu:
➢ areál je volně přístupný dle platné provozní doby
➢ areál je určen k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, zejména
na atletiku a k míčovým hrám (minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal aj.)
➢ pro děti a mládež je určeno dětské hřiště a vzduchová trampolína
➢ uživatelem areálu může být jednotlivec nebo skupina, za děti zodpovídá zákonný zástupce. Upřednostňovat
se budou školy, školky a mládež.
➢ v době školní výuky je atletické hřiště přednostně určeno pro potřeby školy
➢ uživatel areálu je povinen provozovat povolený druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů
a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce areálu
➢ užívání areálu je pro holýšovské občany všech věkových kategorií a členy TJ Holýšov bezplatné. Zájemci,
kteří mají hlášený trvalý pobyt mimo město Holýšov, platí za užívání atletického a víceúčelového hřiště
paušální poplatek 100 Kč za 1 hodinu
➢ areál je rozdělen na jednotlivá sportoviště – víceúčelové hřiště, volejbalové hřiště, florbalové hřiště a běžecká
dráha. Je možné si objednat jednotlivá sportoviště. lze realizovat na telefonním čísle: +420 728 297 861
➢ nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu hlásit nejpozději 6 hodin
před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele
další objednávky
➢ vybavení hřišť (mantinely, branky, sítě aj.) je uloženo u správce hřiště, který ho uživatelům na vyžádání
poskytne a zajistí jeho instalaci na herní plochu, škola má zajištěn přístup k vybavení hřiště a používá ho
v rámci výuky podle potřeby
➢ v areálu je dále dětské hřiště a vzduchová trampolína, maximální počet uživatelů vzduchové trampolíny je 21
osob
➢ v případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení je uživatel povinen tuto závadu neodkladně
nahlásit správci areálu
➢ ve sportovním areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačených herních ploch.

1)

Provoz a správa hřiště:
➢ každodenní otevírání a zavírání sportovního areálu
➢ každodenní provádění běžné vizuální kontroly hracích ploch, hracích prvků a jejich okolí včetně přiřazeného
mobiliáře
➢ odkrývání a zakrývání pískovišť (krycí plachta)
➢ jedenkrát ročně výměna písku (písek kopaný hrubost 0,4)
➢ úklid odpadků z plochy hřišť

➢ odvoz odpadu
➢ shrabání a úklid listí
➢ úklid sociálního zařízení
2) Průběžná péče o hrací plochu a stávající mobiliář:
➢ Po zjištění nebo ohlášení vzniklých závad je bezpodmínečně nutné zajistit jejich urychlené odstranění
3) Péče o zeleň:
➢ sekání trávy, úklid hracích ploch, drobné prořezy keřů a dřevin okolo hrací plochy zajišťuje správce podle
potřeby
4) Provozní a hlavní roční kontrola:
➢ provozní kontrola se provádí každých 8 týdnů osobou proškolenou výrobcem
➢ hlavní roční kontrolu provádí nezávislá certifikovaná osoba
Důležitá telefonní čísla:
HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

Tento řád je pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu závazný a nabývá platnosti datem vyhlášení. Uživatelé a
návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat
pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, vzniklé
nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
Provozní řád byl schválen usnesením Rady města Holýšova č. 217/2019 odst. a) ze dne 27. 5. 2019.

V Holýšově dne 28. 5. 2019

Mgr. Libor Schröpfer, starosta města Holýšova:………………………………………………………….

