Obec Machová
Machová 120, 763 01 Mysločovice

Provozní řád fotbalového hřiště
a travnatých ploch
Tento provozní řád upravuje pravidla provozu fotbalového hřiště pro malou
kopanou a travnatých ploch, které jsou majetkem Obce Machová.
I.
Provozní doba
1.

Hřiště je přístupné denně v době od 8:00 do 21:00 hodin v případě, že není
rezervováno. Rezervaci lze ověřit u správce hřiště, nebo na webových stránkách
obce.
II.
Podmínky pro užívání fotbalového hřiště

1.

Organizované sportovní aktivity lze provádět jen pod dohledem trenéra, popř.
jiného pedagogického pracovníka.

2.

Pro sportovní aktivity na travnatém hřišti je třeba mít vhodnou obuv a vhodné
sportovní oblečení.

3.

Povinností všech návštěvníků je chovat se ohleduplně a bezpečně, aby svým
chováním a jednáním nezpůsobili sobě ani svému okolí úraz či újmu na zdraví a
škodu na majetku.

4.

Na sportoviště je zakázán vstup se zvířaty. Dále je zakázáno kouřit, je zakázána
manipulace s otevřeným ohněm, požívání alkoholických nápojů a užívání všech
druhů omamných látek. Je zakázáno nošení ostrých předmětů do prostoru
sportoviště, je zakázáno odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

5.

Je přísně zakázáno vylepování plakátů nebo malování na vybavení hřiště.

6.

Vlastník ani správce sportoviště nenese odpovědnost za škodu či zcizení
soukromých věcí návštěvníků sportoviště.

7.

Je přísně zakázáno vstupovat na travnatou plochu při trvalém dešti a
bezprostředně po něm s výjimkou důležitých utkání po odsouhlasení správcem
hřiště.

8.

Vstup na hřiště je povolen pouze vstupní branou. Je zakázáno přelézat nebo
podlézat ploty, kterými je hřiště ohraničeno.

9.

V případě, že hrací míč zalétne na pozemek soukromých vlastníků v sousedství
plochy, nesmí být svévolně (bez souhlasu majitele) na pozemek vstupováno
(neplatí pro soutěžní a přátelská utkání v soutěži). Vždy musí být požádáno s
omluvou řádným a slušným způsobem o vydání míče. Míče budou vydány po
ukončení tréninku majitelem na dohodnutém místě.

10. Je zakázáno manipulovat se sportovním vybavením – fotbalové branky, které
musí být ukotveny v zemních pouzdrech.
11. Je zakázáno šplhat na ocelové konstrukce a sítě oplocení nebo je jinak
mechanicky úmyslně poškozovat.
12. V případě překopnutí míče na silnici nebo do prostoru v okolí hřiště, v případě,
kdy je způsobena škoda na majetku či vozidle, za tuto vždy zodpovídá fyzická
osoba, která škodu způsobila a musí ji nahradit.
13. V době cvičení nebo při soutěžích hasičského sportu je povoleno využití hřiště
pouze po dohodě s pořadatelem cvičení nebo soutěže.
III.
Správa zařízení
1.

Při zjištění jakéhokoliv nedostatku nebo závady na sportovišti je nutno
neprodleně informovat správce hřiště, tel. č.: 723 235 151

2.

Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady v
době dohodnuté se správcem hřiště nebo neprodleně uhradit vyčíslenou škodu
v hotovosti.

3.

Při zjištění výtržnictví nebo vandalství v areálu informujte správce hřiště – tel.
č.: 777 974 500, nebo starostu obce – tel. č.: 770 197 196, místostarostu obce – tel.
č.: 608 554 654, případně přímo Policii ČR – tel. č.: 158.

4.

V případě úrazu nebo zdravotního selhání volejte neprodleně Lékařskou
službu první pomoci – tel. č.: 155, nebo Záchranný integrovaný systém – tel. č.:
112.

5.

V případě jiného ohrožení (požáru) volejte Hasičský záchranný sbor – tel. č.
150, nebo Záchranný integrovaný systém – tel. č.: 112.
IV.
Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
V.
Účinnost
Tento provozní řád schválilo Zastupitelstvo obce Machová, ve svém zasedání ze dne
14.01.2019. Tento provozní řád nabývá účinnosti od 15.01.2019.

