PROVOZNÍ ŘÁD
fotbalového hřiště s umělou trávou na fotbalovém stadionu
v Krnově ul. Petrovická 4

1.
1.1.

Vlastník pozemku na kterém je umístěno umělé travnaté hřiště: Město Krnov, Hlavní
náměstí 1, 794 01 Krnov.

1.2.
1.3.

Vlastník umělého travnatého hřiště: FK Krnov, Petrovická, 794 01 Krnov.
Provozovatel umělého travnatého hřiště: Technické služby Krnov s.r.o., Stará 11, 794
01 Krnov.
1.3.1.
1.3.2.

1.4.

Umělé travnaté hřiště /dále jen hřiště/ je určeno ke sportovní fotbalové činnosti zejména
všech oddílů fotbalového klubu Krnov.

1.5.
1.6.

jednatel a ředitel společnosti: Ing.Štefan Ledvoň
vedoucí provozu sportovních a rekreačních zařízení: Ing.Vladislav Skopal

Na hřišti lze provozovat pouze fotbal.
Hřiště mohou také za dodržení objednacích podmínek /viz Objednací podmínky – příloha
provozního řádu č.1/ využít krnovské i mimokrnovské školy a krnovské i mimokrnovské
sportovní oddíly.

2.
2.1.

Pro využití hřiště se zpracovává „Měsíční plán“. Měsíční plán je zveřejněn na webových
stránkách Města Krnova a na informační tabuli provozovatele na FS.

2.2.

Podklady pro zpracování měsíčního plánu předává FK Krnov nejpozději do 25-tého dne
předešlého kalendářního měsíce na následující měsíc.

2.3.

Za zpracování měsíčního plánu odpovídá vedoucí provozu sportovních a rekreačních
zařízení. Do měsíčního plánu zapracovává došlé objednávky objednatelů a zároveň jim jejich
objednávky potvrzuje.

2.4.

Úhradu za pronájem hřiště lze platit hotově na základě vystaveného daňového dokladu
správcem FS a to nejpozději v době převzetí hřiště nebo bezhotovostním převodem na
bankovní účet provozovatele na základě vystavené faktury. Fakturu vystaví vedoucí provozu
sportovních a rekreačních zařízení.

2.5.

Provozovatel si ve výjimečných a odůvodněných případech vyhrazuje právo měnit
měsíční plán i v průběhu měsíce.

provozní řád
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3.
3.1.
3.2.

Za provoz hřiště odpovídá provozovatel.
FK Krnov využívá hřiště samostatně. Osvětlení hřiště zapíná a vypíná osoba pověřená
FK Krnov. Po skončení provozu na hřišti zajistí uzamčení vstupu na hřiště.
3.2.1.

Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, dodržují
kázeň a pokyny trenéra.
3.2.2. Nutné je používat vhodnou obuv /jsou zakázány kolíkové kopačky/ a dodržovat
čistotu. Je zakázáno kouření a konzumování alkoholu v celém prostoru hřiště.
3.2.3. Případné porušení zásad slušného chování, dodržování kázně a nerespektování
pokynů trenéra si FK Krnov řeší samostatně.

3.3.

Objednatel po potvrzení objednávky a převzetí hřiště včetně šaten a sociálních zařízení
od správce FS využívá hřiště ve stanoveném čase. Ve stanoveném čase také předá hřiště
včetně šaten a sociálních zařízení zpět správci FS.

3.4.

Osvětlení hřiště zapíná správce FS.

3.5.

Za využití hřiště včetně šaten a sociálních zařízení odpovídá vedoucí objednatele.
3.5.1.

Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, dodržují
kázeň a pokyny trenéra, respektive vedoucího objednatele. Při zjištění hrubého
porušování stanovených zásad nebo úmyslného poškozování hřiště bude objednatel
z budoucího užívání hřiště vyloučen.
3.5.2. Nutné je používat vhodnou obuv /jsou zakázány kolíkové kopačky/ a dodržovat
čistotu. Je zakázáno kouření a konzumování alkoholu v celém prostoru hřiště.
3.5.3. Po ukončení využití hřiště včetně šaten a sociálních zařízení je povinen objednatel
zajistit pořádek, zejména uklidit si vlastní odpadky.
3.6.

Převzetí a předání hřiště objednatelem se zapisuje do provozního sešitu hřiště. Provozní
sešit hřiště vede správce FS. Do provozního sešitu hřiště správce FS zapisuje:
3.6.1. Datum a čas předání hřiště včetně šaten a sociálních zařízení objednateli,
3.6.2. příjmení a jméno, adresu a telefonní číslo vedoucího objednatele,
3.6.3. čas převzetí hřiště včetně šaten a sociálních zařízení zpět od objednatele,
3.6.4. závady vzniklé v souvislosti s využitím hřiště objednatelem.
3.6.5. Správce zajistí po převzetí hřiště zpět podpis vedoucího objednatele.

4.1.

Případné vzniklé škody na hřišti nebo v šatnách a sociálních zařízeních je povinen FK
Krnov nebo objednatel neprodleně odstranit.

4.2.

Pokud škody nebudou ani po opakované výzvě odstraněny provede toto provozovatel.
Náklady k odstranění škody budou v takovém případě naúčtovány tomu, kdo škody způsobil.

4.

V Krnově dne 22.5.2009

provozní řád

Za provozovatele: Ing.Štefan Ledvoň
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