PROVOZNÍ ŘÁD
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
1) Fotbalové hřiště s umělým trávníkem je určeno ke sportovní fotbalové činnosti s celoročním
provozem.
2) Činnost na hřišti je plánovaná, organizovaná a vždy řízená a to trenérem nebo jiným
odpovědným vedoucím.
3) Na každý měsíc je vypracován časový rozvrh využití hřiště s uvedením příchodu a odchodu
konkrétního nájemce na hřiště a ze hřiště. Rozvrh schvaluje SPOS Milevsko s.r.o.
4) Za technický provoz a stav hřiště odpovídá SPOS Milevsko s.r.o. a jím pověřený správce
sportovních areálů. Po ukončení sportovní činnosti nájemce v daném čase se celý areál
hřiště s umělým povrchem uzamyká.
5) V případě, že kterýkoliv zaměstnanec, trenér nebo člen klubu zjistí, že na hřiště vnikly osoby
mimo platný rozvrh, okamžitě informuje správce, který jedná dle stanoveného postupu
s ohledem na denní dobu. Správce je povinen, pokud takové ohlášení provede některý
z majitelů sousedních pozemků, osobně prověřit nahlášenou skutečnost a následně
informovat příslušného nadřízeného pracovníka. Pokud se jedná o čas mimo provozní a
pracovní, požádá o spolupráci Městskou policii či Policii České republiky.
6) Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, hrubě
nepokřikují a dodržují kázeň a pokyny trenéra, resp. odpovědného vedoucího. Při zjištění
nedodržování tohoto řádu bude daný kolektiv vyloučen z užívání plochy.
7) Při herním nácviku a tréninku je zakázáno stavět přenosnou fotbalovou branku podél delší
strany hrací plochy nebo nácviku směrem na kratší stranu hrací plochy. Rovněž vědomé
zahrávání míčů směrem na vysoké podélné oplocení je zakázáno. Při nedodržení tohoto
ustanovení bude postupováno jako v případě dle bodu 6.
8) Hřiště bude běžně provozováno denně v době od 8:00 hod. do 22:00 hod. za těchto
podmínek:
- Při využití plného osvětlení až do 20:30 hod.
- V době od 20:30 hod. do 22:00 hod. je možné trénovat s osvětlením pouze části hřiště,
tzn. Provozovat maximálně 4 stožáry umělého osvětlení z celkových 6-ti s přihlédnutím
k požadavkům vlastníků sousedních pozemků a dle postupně získaných zkušeností z užívání
hřiště.
9) V letním období, myšleno v čase, kdy je zaveden letní čas, je zakázáno používat umělé
osvětlení vůbec!
10) Vstup na hřiště je povolen pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách s gumovou
podrážkou (,,tarfy“), v gumotextilních kopačkách a v běžecké obuvi (,,botasky, tenisky“).
Vyhovující obuv bude před vstupem na hrací plochu kontrolovat správce nebo
provozovatelem pověřená osoba. Při zápasech za vhodnou obuv zodpovídá správce a
rozhodčí.
Závěrečné ustanovení
Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech trenérů a vedoucích družstev. Provozní řád
je přílohou smlouvy. Provozní řád je dále zveřejněn na webových stránkách www.spos-milevsko.cz a
je předán správci k vyvěšení u vstupu na hrací plochu.
PROVOZNÍ ŘÁD vstupuje v platnost v den zahájení běžného provozu hřiště, tj. nabytím právní
účinnosti kolaudačního rozhodnutí. Do té doby je prováděn zkušební provoz včetně průběžného
seřizování umělého osvětlení.
V Milevsku dne: 1.12.2007
Petr Zelenka
ředitel společnosti

