PROVOZNÍ ŘÁD
AREÁLU MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALY A HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VE
ŠŤÁHLAVECH
Část I.
Základní společná ustanovení pro halu a hřiště
Článek 1. Využívání areálu
1. Areál je určen k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových
skupin, zejména k míčovým sportům (házená, florbal, tenis, badminton, basket, volejbal,
nohejbal a malá kopaná).
2. Celý areál slouží pro sportovní, kulturní a zájmovou činnost organizací, škol, jednotlivců
a veřejnosti.
Článek 2. Provozovatel a správa
1. Hala a hřiště je majetkem Obce Šťáhlavy, která zároveň zajišťuje opravy a veškeré další
investice do vybavení sportovišť.
2. provoz a správu areálu se stará společnost Služby obce Šťáhlavy s.r.o. se sídlem ve
Šťáhlavech, Masarykova 169, PSČ: 33203, DIČ: CZ002510642
Článek 3. Všeobecná pravidla a ustanovení
1. Hala, hřiště a jejich vybavení mohou být používány pouze k tomu účelu, ke kterému jsou
určeny a to tak aby nedocházelo ke zničení jejich povrchu a vybavení.
2. V případě zjištění jakékoliv závady či poškození areálu je uživatel povinen tuto závadu
neodkladně nahlásit správci.
3. Vstup do haly i na hřiště mají zakázány osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných
omamných látek.
4. Na obou sportovištích je zakázáno:
a. kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
b. vnášet hořlaviny, pyrotechniku, skleněné předměty či jiné potenciálně
nebezpečné věci.
c. manipulovat s hydranty, elektrickým vedením a s uzavřenými nouzovými východy.
d. vstupovat se psy a jinými zvířaty.
e. vstupovat s koly koloběžkami a na kolečkových bruslích a skateboardech.
5. Správce areálu může provádět kontroly nařízení uvedených v provozním řádu a případné
neplnění potrestat vykázáním z haly, případně zrušením dané akce.
6. Všichni návštěvníci areálu v případě potřeby jsou povinni využívat WC v budově Sokola.
7. Nedodržování provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti
s provozem haly je nutno sdělit obecnímu úřadu nebo policii ČR
8. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele.
9. Při užívání prostor platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví,
hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
10. Nájemci, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování
autorského zákona.
11. Nájemci, kteří v areálu používají ke své činnosti televizní a rozhlasové přijímače,
odpovídají za placení příslušných televizních a rozhlasových poplatků.
12. Provozní řád je vyvěšen u vchodu do haly i na venkovní hřiště a je také umístěn v
elektronické podobě na webových stránkách: www.stahlavy.cz.

Část II.
Pravidla užívání prostor haly
Článek 4. Provozní doba a rezervace multifunkční haly
1. Provozní doba multifunkční haly je od 8hod do 23 hod v týdnu a o víkendu včetně pátku
do 24 hod.
2. Časové využívání prostor haly je dáno rozvrhem. Ten je k dispozici u správce haly ve
vedlejší budově Sokola (20m od haly) a na webových stránkách Obce Šťáhlavy.
3. Rezervace je možné zajistit přímo na místě u správce haly nebo elektronicky na
webových stránkách haly v interaktivním rozvrhu a to při volných termínech minimálně 1
hodinu před nástupem.
4. Nejkratší doba nájmu haly je 60 minut.
5. Další požadavky na akce je možné zarezervovat na telefonním čísle 775594941 nebo na emailu sluzby@stahlavy.cz.
6. Při velkém zájmu o lukrativní termíny mají přednost domácí hráči.
7. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí má
provozovatel právo tréninkové hodiny zrušit. O zrušení tréninkových hodin budou
uživatelé informováni nejméně týden předem. To samé platí při plánované či nutné
údržbě haly.
8. Rozvrh akcí se interaktivně doplňuje a je veřejně přístupný na webových stránkách
www.stahlavy.cz
9. Vybíráním poplatku za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle ceníku užívání
multifunkční haly, schváleného Zastupitelstvem obce Šťáhlavy.
Článek 5. Podmínky pro vstup do haly
Hala je rozdělena na dva prostory. Prostor u vchodu s botníky a ochoz v levé části haly za
mantinely je určen jako zóna pro diváky (bez nutnosti přezutí).
Hrací plocha mezi mantinely a prostor u střídaček pro sportovce je označen jako čistá zóna.
1. Do haly je povolen vstup bez přezutí jen mimo čisté zóny. Tento prostor se nachází u
vchodu pro sportovce, kde jsou umístěny lavičky a otevřené botníky určené k přezutí.
2. Do čisté zóny je povolen vstup pouze v sálové obuvi, která nezanechává žádné stopy na
sportovním povrchu.
3. Do haly mají přístup osoby pouze se souhlasem správce. Ten disponuje s klíči a
zodpovídá za uzamčení haly v době jejího nevyužití.
4. Provozovatel haly nenese žádnou odpovědnost za zranění a úrazy, které si způsobí
návštěvníci vlastní neopatrností.
5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či krádež věcí uživatele,
které si do haly donesl.
6. Před opuštěním haly je návštěvník povinen prostor uklidit a uvést do původního stavu,
v jakém jej přebral a odnést všechny své přinesené věci.
Článek 6. Pravidla užívání hrací plochy v hale
1. Nezletilé osoby mají přístup na hrací plochu povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné
plnoleté osoby zplnomocněné příslušným nájemcem.
2. Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Příslušný nájemce (zejména
trenér) je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno.
3. Ve všech prostorách haly je přísný zákaz používání vlastního házenkářského vosku .
Vosk je k dispozici za poplatek u správce haly.
4. Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje a potraviny, mimo občerstvení hráčů na
střídačkách. Při zápasech a turnajích odpovídají za provedení okamžitého úklidu
střídaček pořadatelé.

5. Bez souhlasu správce nelze přeznačkovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení
hracích ploch (lajnování), lepit značky apod. Tyto úpravy lze provádět jen s lepenkami
dodanými správcem areálu.
6. S plynovým topením a technickým vybavením může manipulovat pouze pověřená osoba
určená správcem.
7. Při instalaci basketbalových košů je zakázán pohyb neproškolených osob na hrací ploše.
8. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na dělící a ochranné sítě.
Článek 7. Užívání tribun a ochozů pro diváky
1. Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.
2. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity, vyjma předem
odsouhlasených výjimek.
3. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň či případné poškození tribun příslušný trenér.
Při ostatních akcích pořadatel této akce.
Článek 8. Užívání šaten a sprch
1. Osoba odpovědná za družstvo si vyzvedne u správce klíč od šatny a sprch a po
ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny a sprch provede kontrolu, zda zařízení není
poškozeno. V případě poškození nahlásí tuto událost správci haly.
2. Při sportovních utkáních či turnajích je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od
šaten a sprch pro všechna družstva. Pořadatel nese odpovědnost za škody jimi
způsobené.
Článek 9. Podmínky pro pořádání hromadných akcí.
1. Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné) je možný pouze za
asistence pořadatelské či bezpečnostní služby daného nájemce, která zajistí pohyb osob
ve vymezených prostorách a na tribunách k tomu určených.
2. Realizátor sportovních, kulturních a jiných akcí je povinen zajistit všechna bezpečnostní,
požárně bezpečnostní a hygienická zákonná opatření, která odpovídají charakteru
pořádané akce.
3. Nájemci odpovídají za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO, hygienických předpisů a
dalších přepisů a směrnic včetně případných sankcí uložených za jejich porušení
příslušnými orgány.
4. Při pořádání hromadných akcí Obec Šťáhlavy ani provozovatel areálu neodpovídají za
poškození, zničení nebo ztrátu či zcizení věcí vnesených do areálu ani za škody na zdraví
a životě přítomných osob.
Část III.
Závěrečná ustanovení
Provozní řád Multifunkční sportovní haly nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení
Zastupitelstvem obce Šťáhlavy 1. 7. 2014.
Ing. Jaroslav Malík
jednatel společnosti Služby obce Šťáhlavy s.r.o.

Část IV.
Pravidla užívání prostor venkovního hřiště
Článek 4. Provoz venkovního hřiště s umělou trávou
1. Rezervační rozvrh hodin venkovního hřiště je k dispozici u správce v budově Sokola, kde
je možné rezervaci provést na místě nebo na telefonu 724738872.
2. Při rezervaci mají vždy přednost místní složky před ostatními zájemci.
3. Hřiště je v neobsazených hodinách zdarma volně přístupné dětem za dozoru zodpovědné
osoby nebo správce.
4. Je zakázáno věšet se na sítě za brankami, manipulovat s brankami a přelézat oplocení
hřiště.
5. Vstup je povolen jen v čisté sportovní obuvi nepoškozující umělý povrch.
Článek 5. Užívání tribun a ochozů pro diváky
1. Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.
2. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity, vyjma předem
odsouhlasených výjimek.
3. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň či případné poškození tribun příslušný trenér.
Při ostatních akcích pořadatel této akce.
Článek 6. Užívání šaten a sprch
1. Osoba odpovědná za družstvo si vyzvedne u správce klíč od šatny a sprch a po
ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny a sprch provede kontrolu, zda zařízení není
poškozeno. V případě poškození nahlásí tuto událost správci haly.
2. Při sportovních utkáních či turnajích je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od
šaten a sprch pro všechna družstva. Pořadatel nese odpovědnost za škody jimi
způsobené.
Článek 7. Podmínky pro pořádání hromadných akcí.
1. Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné) je možný pouze za
asistence pořadatelské či bezpečnostní služby daného nájemce, která zajistí pohyb osob
ve vymezených prostorách a na tribunách k tomu určených.
2. Realizátor sportovních, kulturních a jiných akcí je povinen zajistit všechna bezpečnostní,
požárně bezpečnostní a hygienická zákonná opatření, která odpovídají charakteru
pořádané akce.
3. Nájemci odpovídají za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO, hygienických předpisů a
dalších přepisů a směrnic včetně případných sankcí uložených za jejich porušení
příslušnými orgány.
4. Při pořádání hromadných akcí Obec Šťáhlavy ani provozovatel areálu neodpovídají za
poškození, zničení nebo ztrátu či zcizení věcí vnesených do areálu ani za škody na zdraví
a životě přítomných osob.
Část V.
Závěrečná ustanovení
Provozní řád Multifunkční sportovní haly nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení
Zastupitelstvem obce Šťáhlavy 1. 7. 2014.
Ing. Jaroslav Malík
jednatel společnosti Služby obce Šťáhlavy s.r.o.

