PROVOZNÍ ŘÁD
VEŘEJNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

I.
Všeobecné podmínky
1. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do veřejného víceúčelového
sportovního areálu s tímto provozním řádem včetně jeho příloh a dodržovat jeho ustanovení.
2. Do areálu lze vstupovat pouze hlavním vchodem.
3. Provozní řád (jeho kopie) je v plném znění zveřejněn na vývěsní tabuli u vstupu do
víceúčelového sportovního areálu, je k dispozici u správce areálu a na webu města.
4. Tímto provozním řádem (dále PŘ) jsou stanoveny obecné podmínky využívání objektu
veřejností, Základní školou v Novém Sedle, sportovními organizacemi začleněnými v TJ
Baník Union Nové Sedlo, nájemníci bytů na víceúčelovém areálu a případně i dalšími
zájmovými organizacemi o jejichž právu užívat objekt rozhodlo Město Nové Sedlo jako
provozovatel areálu. Pokud není stanoveno jinak, jsou všechna opatření vyplývající z PŘ
platná pro všechny uživatele objektu.
V odpovídající míře se pravidla, opatření, práva a povinnosti vyplývající z provozního řádu,
vztahují i na hostující účastníky utkání s mužstvy, kterým bylo uděleno právo objekt užívat,
rozhodčí a delegáty těchto utkání. Je stanoveno že:
a) všechny výše uvedené osoby a dále osoby, které byly do objektu sportovního zařízení
pozvány nebo je jejich přítomnost určena či vyžádána uživateli se musí chovat tak,
aby nedošlo k žádnému poškození zařízení celého víceúčelového sportovního areálu,
fyzickým či materiálním újmám ostatních osob a poškození či ztrátě majetku
provozovatele nebo věcí situovaných v prostorách, které jsou užívány. V opačném
případě je provozovatel oprávněn postupovat proti takové osobě ve smyslu platných
legislativních opatření a vyžadovat náhradu, opravu či jinou vhodnou formu úhrady za
poškozené části zařízení nebo majetku osob.
b) Do části objektu - 3 WC (muži, ženy a tělesně postižené osoby), vyhrazených
veřejnosti, je dovolován vstup 3 hlavními samostatnými vchody, a to jen v rámci
pořádaných sportovních akcí. Používání WC a jejich příslušenství by mělo být v
takovém případě v souladu se základními prvky slušného chování a morálky. V
případě zjištění poškozování či zcizování vnitřního vybavení těchto WC může být
proti takové osobě postupováno stejně, jako v odstavci a) tohoto článku.
5. Při konání všech sportovních a kulturních akcí přebírá dohled a dozor nad zajištěním
bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních jiných
předpisů, včetně tohoto provozního řádu, pořadatelská služba, která koná danou sportovní
nebo kulturní akci.
6. Ve sportovním areálu je zakázáno: kouřit a manipulovat s ohněm, vstupovat na
sportoviště a neoprávněně se zdržovat kolem tribuny mimo vyhrazenou dobu, odhazovat
odpadky mimo odpadkové koše, podlézat a jiným způsobem překonávat ochranné sítě, sítě na
volejbal, nohejbal a branky i oplocení kolem hřiště a sportovišť, překonávat vnější oplocení
areálu, přesouvat veškeré vybavení a zařízení v areálu, houpat se a neodborně manipulovat
s brankami, poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení v areálu, sportovat pod vlivem
alkoholu nebo psychotropních látek, vstup do uzavřené části sportovního areálu, na
sportoviště a do prostoru kolem tribuny mimo časový režim, rušení klidu.

7.Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je
rovněž povinen si vnesené věci odnést. Házet předměty jakéhokoli druhu, jakož i předměty,
které lze jako zbraň použít.
8. Konzumace alkoholu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA a může být pokutována částkou až 5.000,Kč mimo sportovní a společenské akce s pořadatelskou službou
9. Zákaz vodění psů a ostatních zvířat v celém víceúčelovém areálu

II.
Základní ustanovení
1. Veřejný víceúčelový sportovní areál se nachází na pozemku p.č. 595, 547/1, 549, 550 v k.ú.
Nové Sedlo u Lokte, včetně části budovy na p.p.č. 547/8, k.ú. Nové Sedlo u Lokte - čp. 534,
Masarykova ul., Nové Sedlo (bude upřesněno po zhotovení nového GP), zapsaného na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov,
příloha snímek z KN.
2.Veřejný víceúčelový sportovní areál byl budován za použití finančních prostředků
poskytovaných z dotačních titulů EU.
3. Veřejný víceúčelový sportovní areál je určen pro sportovní a rekreační využití široké
veřejnosti, a může být v určených hodinách, na základě dohody, vyčleněn pro využití pro
školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.
4.Veřejný víceúčelový sportovní areál tvoří:
- fotbalové hřiště včetně tribuny,
- hřiště pro malou kopanou s povrchem z umělé trávy (dále jen "hřiště pro malou
kopanou")
- víceúčelová hřiště s umělým povrchem,
- atletická dráha s doskočištěm,
- víceúčelový objekt sportovního zázemí vč. zpevněných ploch,
- asfaltová in-line dráha, která současně slouží jako bezbariérová komunikace pro pěší,
- dětské hřiště s mobiliářem,
- 2 sklady pro sportovní vybavení,
- parkovací stání pro 10 aut (?) včetně jednoho stání pro postižené
- oplocení celého areálu,
5. Činnost na sportovištích je plánována, organizována, řízena trenérem nebo jiným
odpovědným vedoucím. Děti mladší 15 let mohou sportovat, využívat herní prvky pouze
v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let.
6. V případě nepříznivého počasí (déšť, sníh, mlha, aj.), kdy hrozí poškození hřiště a
sportovišť, je správce areálu oprávněn konání akce, tréninku fotbalového mužstva zrušit.
Vlastník nehradí žádné náklady spojené s danou akcí z důvodu špatného počasí. Po domluvě
se správcem areálu lze takto zrušený termín, z důvodu špatného počasí, nahradit jiným.
7. Pro případné ošetření drobných poranění je po dohodě se správcem areálu uživateli
k dispozici lékárnička.
8. Za provoz víceúčelového sportovního areálu zodpovídá správce areálu (dále jen "správce").

III.
Popis objektu
1. Fotbalové hřiště včetně tribuny je určeno pro hru kopané, případně jako plocha pro
požární sport. Je určeno ke specifickému účelu a neslouží k volnému využít všech osob, které
se nacházejí v areálu. Vstup do tohoto prostoru a jeho využití je dovolen jen se souhlasem
správce areálu a provozovatele a slouží k využití TJ Baník Union Nové Sedlo, Základní škole
v Novém Sedle nebo k provozování požárního sportu.
2. Hřiště pro malou kopanou je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku.
3. Víceúčelová hřiště jsou určena k provozování míčových her na umělém povrchu.
4. Atletická dráha s doskočištěm je výhradně ke sportovnímu využití, není určena k
volnému vstupování.
5. Asfaltová in-line dráha, která je současně bezbariérovou komunikací pro pěší.
Vstup na tyto hřiště a in –line dráhu je povolen jen za těchto podmínek: vždy v očištěné
sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště.
Vhodná obuv pro vstup na jednotlivá sportoviště je specifikováno následovně:
- atletická dráha s doskočištěm: tretry s kovovým hřebem 4-6mm, halová obuv
- víceúčelové hřiště: halová obuv
- hřiště pro malou kopanou: halová obuv, kopačky pro umělý trávník s označen. TURF
- in-line dráha: kolečkové brusle, in-line brusle, skateboard
6. Víceúčelový objekt sportovního zázemí vč. zpevněných ploch. V objektu jsou umístěny
šatny a sociální zařízení hráčů, rozhodčích, trenérů a veřejné WC pro muže, ženy a tělesně
postižené osoby, zázemí ( místnost) pro správce areál a dva nájemní městské byty. Využití
budovy se řídí zvláštním režimem upraveným dohodou o provozování veřejného
víceúčelového sportovního areálu.
7. Dětské hřiště, vybavené dětskými herními prvky slouží k využití veřejnosti ve stanovené
provozní době. Součástí dětského hřiště jsou tyto herní prvky:
- pružinové houpačky, jsou určené pro děti od 2 do 6 let,
- kolotoč - děti od 2 do 6 let,
- multifunkční věž - děti od 3 do 14 let,
- tabule je určena pro všechny věkové kategorie
- stůl a lavičky jsou určeny pro všechny věkové kategorie.
8. Sklady sportovního vybavení jsou určeny ke specifickému účelu a neslouží k volnému
využití veřejnosti. Vstup do tohoto prostoru a jeho užívání je dovoleno pouze se souhlasem
správce areálu.
9. Parkovací stání včetně stání pro postižené osoby je určeno pouze pro parkování
uživatelů víceúčelového sportovního areálu a nájemníků bytů. Parkování všech vozidel včetně
kol mimo vyznačená parkovací státní je v prostoru víceúčelového sportovního areálu
zakázáno. Parkovat lze v ulici Masarykova.

IV.
Správa areálu
1. Správce přijímá objednávky a rezervace jednotlivých ploch hřišť na tel.: 605544855. Na
rezervačním systému (http://www.mestonovesedlo.cz/rezerv-system/) může zájemce uživatel tak učinit bezplatně záznamem do rezervačního sytému nejpozději 24 hodin před

požadovaným termínem. Rezervační systém je umístěn na webu města. Rezervaci v den
nájmu lze sjednat pouze po dohodě se správcem, ale ten jí není povinen vyhovět. Maximální
doba rezervace jsou 2 hodiny (mimo celodenního pronájmu) a uživatel zodpovídá za dodržení
této doby. Tuto dobu lze prodloužit, pokud není další zájemce o hřiště. Správce vede knihu
jejich evidence.
2. Při rezervaci je uživatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě
neočekávaného uzavření víceúčelového hřiště správcem či provozovatelem informován.
3. Správce vede provozní deník, do kterého zaznamenává mimo jiné závady a popřípadě
provedené údržby a opravy.
4. Uživatel je povinen předat správci prostory, které používal, ve stavu, v jakém je převzal s
přihlédnutí k běžnému opotřebení za dobu užívání.
5. Za provoz a úklid sportovišť, které využije ke své činnosti Základní škola zodpovídá
odpovědný ředitel/ka školy.
6. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu
či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
7. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě
nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. V případě škody
způsobené účastníkem akce je tento povinen ji nahlásit správci areálu a v plné výši ji uhradit.
8. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
9. Po ukončení každé akce si pořadatel dané akce zajistí úklid všech používaných prostor. V
celém prostoru Víceúčelového sportovního areálu bude dodržován noční klid, čistota, pravidla
slušného chování, vzájemné úcty a respektování.

V.
Provozní doba pro veřejnost
1. Letní sezóna (duben-říjen): PO-NE 8 – 20 hodin, o letních prázdninách do 21 hodin.
2. Zimní sezóna (listopad-březen): PO-NE 9-17 hodin - pouze provozovatelem vyhrazená
sportoviště.
3. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

VI.
Závěrečná ujednání
1.Z užívání prostoru Víceúčelového sportovního areálu jsou vyloučeny osoby, které
nerespektují tento provozní řád a pokyny správce objektu, dále osoby, které ničí zařízení,
ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních osob nacházejících se v prostoru Víceúčelového
sportovního areálu, dále osoby podnapilé a pod vlivem jiných návykových látek.
2.Sankce pro porušení Provozního řádu je vykázání z prostoru areálu.

3.Důležitá telefonní čísla
Správce hřiště: 605446855
Městská policie 602 891 265, 352 358 156
hasiči

150

záchranná služba 155

Policie ČR

158

Provozovatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, tel. 352 358 105
Celý areál je pod kamerovým systémem.

VII.
Závěr
1. Tento provozní řád byl schválen provozovatelem a radou města dne 14.10.2015 pod č.

usnesení č. 469/2015, a od tohoto dne nabývá platnosti a účinnosti.
2. Přílohu tohoto provozního řádu tvoří rozvrhy (příloha č. 1 a č. 2)

………………………..

……………………

Ing. Věra Baumanová

Zdeněk Pojar

starostka města

místostarosta

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozvrh ZŠ Nové Sedlo
Příloha č. 2 – Rozvrh TJ BÚ Nové Sedlo

Příloha č. 1 - Rozvrh ZŠ Nové Sedlo

Rozvrh Hřiště pro malou kopanou, velké a malé víceúčelové hřiště

TV

1.h
8:00
8:45

2.h
8:55
9:40

4.h
10:50
11:35

5.h
11:45
12:30

6.h
12:40
13:25

7.h
13:55
14:40

III. A VII. A VIII. A IX. A

VI.A

I. A
V.A

pondělí
úterý

3.h
9:55
10:40

II. A

středa

V. A

čtvrtek

II. A

VII. A

VI.A

pátek

I. A

III. A

IV. A

míčové

IV. A

hry

VIII. A
IX. A

Příloha č. 2 - Rozvrh TJ BÚ Nové Sedlo

Rozvrh Hřiště pro malou kopanou

rozvrh tréninkových jednotek
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

mladší přípravka

dorost

15:30 - 17:30

17:30 - 19:30

žáci

A - mužstvo

15:30 - 17:30

17:30 - 19:30

mladší přípravka

B - muži + st. Páni

15:30 - 17:30

17:30 - 19:30

žáci

dorost

15:30 -17:30

17:30 - 19:30

mladší přípravka

A - mužstvo

15:30- 17:30

17:30 - 19:30

sobota a neděle volno z důvodů mistrovských utkání
Rozvrh velké a malé víceúčelové hřiště
Nohejbal

pondělí
středa
pátek

16:30 - 19:15
Nohejbal

Volejbal

16:30 - 19:00

19:00 - 20:00

Florbal

Volejbal

17:30 - 19:30

19:00- 20:00

- Nohejbal a Volejbal bude využívat malé víceúčelové hřiště
- Florbal bude využívat Velké víceúčelové hřiště

