Provozní řád fotbalového hřiště
1. Vlastník areálu: Město Nýrsko, IČ: 00255921, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
2. Správce: vedoucí provozu správy sportoviště, příspěvkové organizace TS Města Nýrska,
IČ: 71229183, Strážovská 529, Nýrsko 340 22
Údržba areálu: zaměstnanci provozu technických služeb města Nýrska, příspěvková
organizace
3. Otevírací doba sportoviště je navázaná na rezervační systém sportoviště. Otevírací doba
klubovny je řešena samostatně přímo v provozovně. Bufet slouží pro občerstvení hráčů a
doprovodu, přátelská posezení a oslavy členů oddílu za smluvených podmínek. Obsazenost
sportoviště je řešena rezervačním systémem.
4. Popis sportoviště:
Na sportovišti jsou k dispozici následující zařízení:
a) hlavní travnatá plocha s tribunou
b) tréninkové hřiště
c) odstavné travnaté, smíšené plochy a parkoviště
d) šatny pro domácí hráče, prostor pro rozhodčí a funkcionáře
e) šatny pro hostující hráče
f) WC přístupné veřejnosti
g) bufet (klubovna)
h) sklad materiálu a strojů (dvě části)
ch) obytná část stavebního objektu (zázemí bufetu)
4. 1. Sportoviště dle čl. 4. vyjma odst. g), h) ½ objektu, ch), jsou poskytována fotbalovému
oddílu pro zajištění tréninkové přípravy, hraní přípravných a mistrovských utkání formou
výpůjčky. Časový rozsah obsazenosti hřišť pro jarní a podzimní sezonu projedná FK se
správcem areálu min. měsíc před jejím zahájením (rezervační systém). Soupis požadavků pro
přípravu hrací plochy na mistrovská a přátelská utkání předá FK správci nejpozději 14 dní
před začátkem dané sezony. Příp. změny v herním plánu předá FK správci nejpozději 4 dny
před sehráním utkání. Přípravu hřiště k utkání (lajnování, sítě, rozmístění přenosných branek a
jejich uklizení, praporky, nosítka apod.) si zajišťuje FK na svůj náklad. Údržba areálu předá
správci FK hřiště v předem stanovených termínech. Technologická přestávka mezi jarní a
podzimní sezonou bude min. 4 týdny a týká se hlavní travnaté plochy. Přestávka začíná

nejpozději 1 týden po posledním jarním mistrovském utkání. (možno upřesnit jednáním mezi
FK a správcem).
4. 2. Úklid šaten domácích i hostů v době výpůjčky zajišťuje FK. Šatny hostů může správce
využívat jako zázemí v případě pronájmu sportoviště příp. pro vlastní potřebu.
4. 3. Oddíl FK je oprávněn vybírat vstupné na sportovních akcích jím pořádaných. FK je
oprávněn sjednávat umístění reklam na předem stanovených plochách s tím, že příjem
z reklam je příjmem FK.
4. 4. Základní školy v Nýrsku, si mohou po dohodě se správcem rezervovat jednotlivá
sportoviště dlouhodobě ve vymezených časech (rezervační systém).
4. 5. Ostatní občané a organizace mohou areál využívat pouze v době, kdy o jeho využití
nemají zájem organizace uvedené v odstavci 4. 1. a 4. 4. za ceny dle ceníku. Součástí
pronájmů mohou být zařízení uvedená v čl. 4, vyjma odst. d), h), ch)
4. 6. Rezervace sportovišť se provádí v rezervačním systému, který rovněž stanovuje postup
pro případ rušení rezervace a pod.
4. 7. Na sportoviště mohou vstupovat děti a občané starší 6 let, děti do 6 let výhradně v
doprovodu dospělých.
4. 8. Sítě a další sportovní zařízení si lze zapůjčit u údržby sportovního reálu. Není-li předem
dohodnuto jinak, po skončení sportovní aktivity je uživatel povinen vrátit zařízení zpět
údržbě.
4. 9. V nepříznivých povětrnostních podmínkách je správce hřiště oprávněn omezit nebo
ukončit provoz na hlavní travnaté ploše. Tato pravomoc se nevztahuje na mistrovská utkání
pořádaná FK.
4. 10. Diváci mají na hlavní travnatou plochu vstup zakázán, k dispozici jsou jim místa k
tomu určená.
4. 11. Správce a údržba areálu je oprávněna kontrolovat totožnost osob, které mu nejsou
osobně známy.
4. 12. Za věci odložené ve všech prostorách sportoviště ručí jejich vlastník.
4. 13. Vjezd osobních vozidel do areálu sportoviště je možný výhradně na parkoviště k tomu
určené příp. další správcem vymezené plochy.

5. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
5.1. Uživatel sportoviště je povinen dodržovat rezervovaný čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu přítomnosti na sportovišti je povinen dodržovat pokyny správce nebo
údržby areálu, bezpečnostní předpisy a tento provozní řád.
5.2. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, obtěžovat okolí a
donášet nářadí či ostré předměty, které nejsou součástí vybavení hřiště.
5.3. V celém areálu sportoviště je zakázáno:
• Znečišťovat nebo poškozovat plochy
• Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
• Vstupovat do areálu mimo provozní dobu
• Umisťovat mobilní zařízení sportovišť mimo určená místa
• Požívat donesené alkoholické nápoje, užívat omamné a psychotropní látky
• Odhazovat žvýkačky
• Rozdělávat a manipulovat s ohněm (mimo FK organizovaných akcí), používat
pyrotechnická zařízení
5.4. V případě úrazu osoby nebo zjištění jakékoli závady na zařízení (včetně povrchů
sportovišť) je uživatel povinen úraz či závadu nahlásit správci.
6. Úhrady za užívání sportovního areálu (vyjma FK a ZŠ) jsou stanoveny ceníkem.
7. Další ustanovení
Nedodržení podmínek tohoto provozního řádu může mít za důsledek vykázání z areálu,
zrušení možností rezervace, zákaz budoucího užívání sportovního areálu, případně zahájení
přestupkového řízení.
7.1. Tento provozní řád byl vydán ředitelem TS města Nýrska

Důležitá telefonní čísla:
Technické služby města Nýrsko

376 571 291

Vedoucí správy sportovišť

702 160 497

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Městská policie

376 555 655

