Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ v Bochově
Využití víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem
1. Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, dále jen hřiště, v areálu u ZŠ v Bochově
je majetkem města Bochov, které je také zároveň jeho provozovatelem.
2. Hřiště je určeno pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti a pro školní výuku
tělesné výchovy a mimoškolní činnosti mládeže v městě Bochov.
3. Hřiště se skládá z:
- sportovního hřiště s umělou trávou (zkráceně UMT)
- atletické dráhy s rovinkou, prostorem pro skok vysoký a vržištěm pro vrh koulí
- workoutového sportoviště
- tribunky
4. Sportovní hřiště s umělou trávou slouží především k provozování míčových her (basketbal
(streetball), badminton, nohejbal, volejbal, tenis, malá kopaná).
5. Atletická dráha s rovinkou, prostorem pro skok vysoký a vržištěm slouží především
k provozování atletických disciplín.
6. Provoz workoutového sportoviště je regulován speciálním provozním řádem.
7. Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným písemným souhlasem
provozovatele.
Provoz a správa víceúčelového hřiště
1. Hřiště je v provozu v období duben–říjen. Provozní doba je určena takto:
v době platnosti letního času :
Po – Pá 15:30 - 21:00 - pokud probíhá školní výuka v ZŠ
Po – Ne 9:00 - 21:00 - pokud není školní výuka v ZŠ (prázdniny, svátky apod.)
v době platnosti SEČ (zimního) :
Po – Pá 15:30 - do soumraku – pokud probíhá školní výuka v ZŠ
Po – Ne 9:00 - 21:00 - pokud není školní výuka v ZŠ (prázdniny, svátky apod.)
Pouze hřiště UMT je možné za poplatek osvětlit. Výše poplatku je uvedena v aktuálním ceníku.
V případě zapnutého osvětlení se provoz hřiště UMT prodlužuje do 21:00 v celém období
duben–říjen.
V měsících listopad až březen je víceúčelové sportovní hřiště jako celek mimo provoz a na
všechna sportoviště je vstup zakázán.
2. Vstup na všechna sportoviště je veřejnosti umožněn pouze v provozní době. Zdržovat se v
areálu mimo provozní dobu je zakázáno. V době školní výuky, tj. obvykle Po – Pá 8:00 – 15:30
je hřiště využíváno školskými zařízeními města Bochov, dle jejich interních předpisů a směrnic.
3. Za plynulý provoz hřiště zodpovídá provozovatel hřiště zastoupený osobou správce, přičemž
není nutná stálá přítomnost správce na hřišti.
4. Rezervace na využití hřiště UMT přijímá provozovatel – město Bochov a lze je provádět:
prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách města (www.mestobochov.cz), osobně nebo telefonicky v infocentru města Bochov tel.: 353 670 129.
V infocentru objednatel obdrží potřebné klíče od areálu a potvrzení o platbě.
5. Pro provozování tenisu nebo malé kopané je nutné si rezervovat celé hřiště UMT za poplatek
100,- Kč za každou 1 započatou hodinu. Pro provozování basketbalu (streetballu), nohejbalu
volejbalu nebo badmintonu stačí rezervace jedné poloviny hřiště UMT za poplatek 50,- Kč za

každou 1 započatou hodinu. Druhá polovina hřiště UMT je k dispozici pro další zájemce o
rezervaci.
7. Pokud se objednavatel nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště, po uplynutí 10
minut od začátku rezervované doby, je hřiště k dispozici jinému zájemci.
8. Úhrada za pronájem hřiště UMT bude provedena před zahájením výkonu sportovní činnosti
a to v hotovosti v infocentru města Bochov.
9. Hrací doba na hřišti je max. 120 minut, výjimka je možná po dohodě s provozovatelem nebo
správcem.
10. Předem domluvenou rezervaci může zájemce zrušit prostřednictvím rezervačního systému
e-mailem, osobně nebo telefonicky v infocentru města Bochov, nejpozději 24 hodin před
dobou domluvené rezervace.
11. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je provozovatel nebo
správce hřiště oprávněn částečně, případně zcela, zrušit provoz, aniž by tuto skutečnost musel
oznamovat objednateli.
12. 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 neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody
vzniklé nesprávným užíváním.
13. Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě.
14. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám, počet hráčů na hřišti může být provozovatelem (správcem) omezen.
15. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce hřiště nebo provozovatel
(případně zástupce provozovatele) oprávněn vykázat uživatele ze hřiště.
16. Atletická dráha s rovinkou, prostorem pro skok vysoký a vržištěm nepodléhá rezervaci –
užívání je zdarma.
17. Workoutové sportoviště nepodléhá rezervaci – užívání je zdarma.
18. Děti, které byly nebo jsou žáky školských zařízení zřízených městem Bochov mohou užívat
hřiště UMT zdarma, pokud nebude obsazeno platícími uživateli. Vstup jim bude umožněn po
jejich dohodě se školníkem ZŠ Bochov nebo správcem.
Povinnosti uživatelů
1. Uživatelé jsou povinni:
- využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
- neznečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch sportovišť a sportovního zařízení (sítě,
sloupky, branky, oplocení apod.)
- dbát ochrany sportoviště a jakékoliv poškození ihned prokazatelně hlásit provozovateli nebo
správci areálu
- chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
- dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
- zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to provozovateli, správci
hřiště, popř. Policii ČR na tel. č. 158
2. Prvky hřiště jsou určeny pro děti ve věkové kategorii od 6 let.
3. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení
(sítě, sloupky, branky, oplocení apod.)
4. Dále platí přísný zákaz:
- odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené

- vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (kopačky, obuv se špičatými podpatky, obuv
s černou podrážkou apod.), tretry s hřeby maximální délky 6 mm lze používat pouze na
atletické dráze s rovinkou a v prostoru pro skok vysoký
- vstupu dětem mladším 10 let bez doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu za
dítě odpovědný.
- kouření v celém areálu hřiště
- žvýkání žvýkaček během sportování, je zakázáno vyplivovat žvýkačky jinam, než do košů na
odpadky
- konzumace alkoholický nápojů, omamných látek či drog
- vstupu podnapilým osobám
- vstupu psů či jakéhokoliv zvířete
- svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší
okolí
- jízdy na kole, tříkolkách, koloběžkách, či jiných dopravních prostředcích
- lézt po ochranných sítích a jakkoliv se na ně věšet
- vstupovat na zpevněné plochy sportoviště, vyjma tribunky, s nápoji v neuzavřených
nádobách, kelímcích či sklenicích
- pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu města Bochov
5. Vhodná obuv pro vstup na jednotlivá sportoviště je specifikována následovně :
hřiště UMT – halová obuv se světlou podrážkou, kopačky typu TF (turfy)
atletická dráha a rovinka včetně plochy pro skok vysoký – běžecká obuv nebo halová
obuv, tretry s hřeby maximální délky 6 mm
workoutové sportoviště – halová obuv se světlou podrážkou
6. Při provozování skoku dalekého je nutné očistit obuv na okraji doskočiště od písku a
nevstupovat v neočištěných botách na atletickou dráhu. Po ukončení činnosti řádně zakrýt
doskočiště plachtou.
7. Po skončení činnosti je uživatel povinen prostor hřiště UMT v pořádku uzamknout a předat
klíče v nejbližším možném termínu pracovnici infocentra Bochov.
Povinnosti správce hřiště
1. Provozovatel (správce) hřiště je povinen:
- vést evidenci návštěvnosti hřiště
- sportovcům umožnit využití zázemí hřiště
- kontrolovat, zda při sportování nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí
- nedodržování provozního řádu hlásit pracovníkům správy majetku města Bochov nebo Policii
ČR na tel. 158
2. Na radnici města Bochov v infocentru je v době jejího provozu k dispozici kompletně
vybavená lékárnička první pomoci, která je určena pro ošetření drobných poranění uživatelů
sportovního areálu. Lékárnička je rovněž k dispozici u správce.
Ostatní důležitá upozornění
1. Vstup, pohyb na hřišti, používání plochy a veškerá sportovní činnost uživatele hřiště je na
jeho vlastní nebezpečí.
2. Provozovatel ani správce neručí za ztrátu příp. poškození osobních věcí uživatelů hřiště.
3. Provozovatel ani správce nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti.
4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, při nevhodném chování 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.
5. Seznámení s tímto řádem je povinností všech organizátorů (pořadatelů, resp.
pedagogického
dozoru skupiny cvičenců a sportovců). Ostatní uživatelé se musí seznámit s provozním řádem
před užíváním sportovních ploch.
6. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je provozovatel, správce (nebo jím pověřená
osoba) oprávněn je ze sportoviště vykázat.
Účinnost provozního řádu
Tento provozní řád víceúčelového sportovního hřiště schválila Rada města Bochov na svém
27. zasedání v roce 2019 dne 12.8.2019.
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 19.8.2019
Důležitá telefonní čísla
Provozovatel: město Bochov, náměstí Míru 1, 364 71 Bochov, tel: 353 670 121, infocentrum
tel: 353 670 129
Správce hřiště: Vrábelová Monika, bytem Bochov.
Hasiči 150 záchranná služba 155 Policie ČR 158

V Bochově dne 11.8.2019

Miroslav Egert, starosta města

