Číslo jednací: 2015/MS/644

Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLÁK
Provozovatel:

Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice n.O.
IČ: 00579106
Tel.: +420 494 371 425
E –mail: albrechtice@nadorlici.cz

Správce sportovního areálu:

Andrea Betlachová
MT: +420 778 489 605

I. Věcné vymezení Sportovního areálu Sokolák
Sportovní areál Sokolák je majetkem obce Albrechtice nad Orlicí nacházející se na pozemcích
p.č. 127/2, 127/8 a pozemku stavební parcela číslo st. 208, jehož součástí je budova, objekt
k bydlení čp. 203, vše v k.ú. Albrechtice nad Orlicí.
1) Venkovní sportoviště a vybavení
a)
2 tenisové kurty – povrch: antuka, rozměr: 11m x 24m
b)
2 volejbalové kurty – povrch antuka, rozměr 11m x 24m
c)
travnaté hřiště, rozměr 31m x 45m
d)
cvičná tenisová stěna – povrch: antuka
2) Sokolovna
a)
tělocvična s dřevěnou hrací plochou a sportovním nářadím
b)
byt správce sportovního areálu
c)
chodba, šatna, WC, sprchy
d)
klubovna
3) Pohotovostní chatky
Dvě čtyřlůžkové montované dřevěné chatky bez sociálního zařízení

II. Všeobecná ustanovení pro provoz Sportovního areálu Sokolák
Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky a uživatele Sportovního areálu Sokolák
(dále jen „sportovní areál“), včetně všech jeho sportovišť.
1) Všichni návštěvníci sportovního areálu a uživatelé sportovišť provozují veškerou
činnost na své vlastní nebezpečí.
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2) Před využitím sportovního areálu je každý uživatel povinen předem zaplatit příslušný
poplatek za pronájem sportoviště dle platného ceníku správci sportovního areálu (dále
jen „správci“).
3) U dlouhodobého pronájmu lze provést úhradu též v účtárně provozovatele nebo
bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele vedený v Komerční bance,
a.s. Týniště nad Orlicí, číslo účtu 21220571/0100.
4) Doklad o zaplacení si uživatel uschová pro případnou kontrolu. Kontrolu je oprávněn
provádět správce a pověřený zástupce provozovatele. Pokud při kontrole nebude
uživatel schopen se prokázat platným dokladem o zaplacení, bude povinen poplatek
uhradit na místě. V opačném případě bude vykázán ze sportovního areálu.
5) Všechny úrazy se hlásí neprodleně správci, který provede zápis do knihy úrazů a v
případě potřeby přivolá lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě. Lékárnička
je umístěna v šatně.
6) Za provoz a údržbu sportovišť je zodpovědný správce.
7) Každý návštěvník i uživatel sportoviště je povinen seznámit se s tímto provozním
řádem, dodržovat ho, řídit se pokyny správce, dodržovat platné předpisy o ochraně
zdraví a bezpečnosti a dbát na bezpečnost ostatních návštěvníků sportovišť.
8) V prostorách sportovního areálu jsou návštěvníci i uživatelé sportovišť povinni
dodržovat tyto další zásady:
a) chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům i uživatelům sportovišť,
b) odpadky odhazovat pouze do určených nádob, udržovat čistotu a pořádek
v celém sportovním areálu, zejména na toaletách a v šatně,
c) chránit zařízení proti poškození, neplýtvat vodou, elektřinou a teplem,
d) dodržovat zásady protipožární prevence, nerozdělávat ohně mimo určené
místo,
e) dodržovat zákaz kouření v celém sportovním areálu, vyjma míst
vyhrazených ke kouření,
f) dodržovat zákaz vstupu na sportoviště pod vlivem alkoholu nebo
omamných a psychotropních látek,
g) nevstupovat na sportoviště mimo určenou provozní dobu,
h) nevjíždět mimo vyhrazené prostory do sportovního areálu motorovým
vozidlem, na jízdním kole ani kolečkových bruslích,
i) nevnášet hořlaviny, sklo a jiné předměty ohrožující osoby či majetek,
j) nevodit do sportovního areálu psy ani jiná zvířata,
k) nevstupovat do pohotovostních chatek.
9) Při porušení ustanovení provozního řádu nebude návštěvníkovi umožněn další
pronájem sportovišť.
10) Správce je povinen neprodleně vykázat ze sportovního areálu všechny osoby, které
tento provozní řád porušují.
11) Inventář sportovišť může být přemísťován pouze se souhlasem správce.
12) Za škody na majetku způsobené návštěvníkem nebo uživatelem sportovišť odpovídá
sám návštěvník, resp. uživatel a je povinen tyto neprodleně hlásit správci areálu.
13) Provozovatel ani správce nezodpovídá za osobní věci návštěvníků.
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III. Provoz venkovních sportovišť
1) Dětem do 15 let je vstup na venkovní sportoviště (dále jen sportoviště) povolen pouze
pod dozorem trenéra, učitele nebo osoby starší 18 let, která za ně plně zodpovídá
(jeden dospělí na max. 10 dětí mladších 15ti let, při výuce ZŠ zodpovídá učitel za
celou třídu).
2) Pro hry tenis, volejbal a nohejbal jsou určena výhradně hřiště s antukovým povrchem.
3) Před zahájením hry na jednotlivých sportovištích je uživatel povinen se seznámit
s Pokyny pro jejich provoz, tyto dodržovat a zajistit jejich dodržovaní i ostatními
nezletilými uživateli (dětmi) pod jeho dozorem.
4) Rezervaci sportoviště mimo roční plán využití sportoviště lze provést nejpozději 7 dní
před započetím hry osobně nebo telefonicky u správce. Rezervace propadne, pokud se
zájemce nedostaví nejpozději do 5 minut po začátku rezervovaného času. Sportoviště
potom může být pronajato jinému zájemci.
5) Pronajaté sportoviště předává správce uživateli a kontroluje jeho stav při zpětném
převzetí, přičemž je uživatel povinen nahlásit případné závady nebo poškození
sportoviště.
6) Běžný úklid sportoviště provede uživatel v placeném čase před jeho předáním správci.
7) Všechna sportoviště jsou povolena použít pouze pro účely, pro které jsou určeny.
8) Podrobnější pokyny k chování na jednotlivých sportovištích jsou obsaženy v části
Pokyny pro provoz, která tvoří samostatnou přílohu č.1 tohoto provozního řádu
sportovního areálu.
IV. Provoz tělocvičny
1) Dětem do 15 let je vstup do tělocvičny povolen pouze pod dozorem trenéra, učitele
nebo osoby starší 18 let, která za ně plně zodpovídá (jeden dospělí na max. 10 dětí
mladších 15ti let, při výuce ZŠ zodpovídá učitel za celou třídu).
2) Při sportovní činnosti v tělocvičně není umožněn volný přístup veřejnosti.
3) Provoz se řídí ročním plánem využití tělocvičny, který sestavuje správce a je schválen
radou obce. Ve volných termínech pak doplňkovými rezervacemi schválenými
správcem.
4) Roční plán využití tělocvičny obsahuje:
a) termíny vyčleněné pro potřeby TJ Sokol Albrechtice – přednostní právo
rezervace
b) termíny vyčleněné pro potřeby ostatních organizací se sídlem v obci
c) termíny pravidelně se opakujících skupinových akcí pořádaných jinými
fyzickými nebo právnickými osobami (tréninky oddílů, skupinové
organizované cvičení apod.)
d) hodiny pro veřejnost
5) Rezervaci tělocvičny mimo roční plán využití sportovního areálu lze provést nejpozději
7 dní před započetím užívání (neplatí pro organizace zřízené obcí) osobně nebo
telefonicky u správce. Rezervace propadne, pokud se zájemce nedostaví nejpozději do
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6)

7)
8)

9)

5 minut po začátku rezervovaného času. Tělocvična potom může být pronajata jinému
zájemci.
Tělocvičnu předává správce uživateli před zahájením sportovní činnosti a kontroluje
její stav při zpětném převzetí, přičemž je uživatel povinen nahlásit případné závady
nebo poškození tělocvičny a sportovního nářadí.
Jízdní kola nelze umísťovat do vnitřních prostor sokolovny. Pro tyto účely jsou určeny
stojany pro kola ve sportovním areálu.
Sportovní nářadí, pokud byl sjednán jeho pronájem, je třeba před každým cvičením
překontrolovat. Při zjištění jakékoliv závady se nesmí používat a uživatel je povinen
neprodleně informovat o této skutečnosti správce.
Podrobnější pokyny k chování v tělocvičně jsou obsaženy v části Pokyny pro provoz,
která tvoří samostatnou přílohu č.1 tohoto provozního řádu sportovního areálu.
V. Provozní doba sportovního areálu

1. Venkovní sportoviště:
květen – září
2. Tělocvična
říjen – květen
červen – září

16.00 – 20.00
10.00 – 20.00

Po-Pá
víkend

16.00 – 20,00
neprovozuje se

Po-Pá

Výše uvedené provozní doby lze individuelně upravit po dohodě se správcem.
VI. Ostatní akce pro veřejnost nebo organizované skupiny osob
1) Pořadatel akce pro veřejnost nebo organizovanou skupinu osob podá písemnou žádost o
pronájem sportovního areálu nebo jeho části správci nejpozději 30 dnů před konáním
akce.
2) Pořadatel akce zajistí podle jejího charakteru požární dozor, zdravotní službu a
pořadatelskou službu, které budou přítomny po celou dobu pořádání akce. Pořadatelská
služba bude viditelně označena, pokud nebude dohodnuto jinak.
3) Při veřejných akcích zodpovídá pořadatel za dodržování veřejného pořádku a bezpečnost
účastníků akce v souladu s obecně platnými předpisy.
4) Při akcích pro organizovanou skupinu osob zodpovídá za chování a bezpečnost účastníků
akce zodpovědná osoba určená žadatelem o pronájem sportovního areálu.
VII. Podmínky pro využívání sportovního areálu
1) Zájmové sportovní organizace (spolky) se sídlem v Albrechticích nad Orlicí využívají
tělocvičnu a venkovní sportoviště ke sportovním účelům zdarma.
2) Bezplatné využívání tělocvičny a venkovních sportovišť ke sportovním účelům bude
umožněno v rozsahu uvedeném v ročním plánu, nebo po dohodě se správcem, těmto
dalším organizacím:
JSDH Albrechtice nad Orlicí
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3) TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí má přednostní právo rezervace tělocvičny a jednotlivých
venkovních sportovišť pro oddíly organizované v TJ. Toto právo může uplatnit bez
omezení při přípravě ročního plánu využití sportovního areálu. V ostatních případech
v průběhu roku pouze tehdy, pokud požadovaný termín není v ročním plánu využití
sportovního areálu obsazen jiným zájemcem.
4) Ostatní organizace mohou uplatnit rezervace při přípravě ročního plánu bez omezení,
vyjma termínů obsazených TJ Sokol Albrechtice n. O. V ostatních případech v průběhu
roku pouze tehdy, pokud požadovaný termín není obsazen jiným zájemcem.
5) Další využití tělocvičny nebo jednotlivých sportovišť, mimo roční plán využití
sportovního areálu, si mohou organizace rezervovat po dohodě se správcem. Omluvit
nepřítomnost při rezervaci je nutné nejpozději 48 hodin předem. Pokud se organizace
neomluví dvakrát za kalendářní rok, ztrácí nárok na rezervaci podle tohoto ustanovení.
6) Bezplatné využití sportovního areálu organizacemi pro nesportovní akce (společenské,
kulturní akce, atd.) je možné jen u akcí schválených Kulturní komisí rady obce a
zařazených do kalendáře kulturních a sportovních akcí obce Albrechtice nad Orlicí pro
příslušný rok.
7) Subjekty, které tělocvičnu nebo venkovní sportoviště užívali zdarma, uvedou ve všech
svých propagačních a tiskových materiálech následující text: „Naši organizaci finančně
podporuje obec Albrechtice nad Orlicí“.
VIII. Ceník za pronájem tělocvičny a venkovních sportovišť
Pronájem tělocvičny a venkovních sportovišť a jejich vybavení se řídí Ceníkem Sportovního
areálu Sokolák (dále jen Ceník). Ceník tvoří samostatnou přílohu č. 2 tohoto provozního řádu.
Schváleno zastupitelstvem obce dne ……….., číslo usnesení ………...
V Albrechticích nad Orlicí dne ………..

Jaromír Kratěna
starosta obce
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Příloha č.1 k provoznímu řádu „Sportovní areál Sokolák“

Pokyny pro provoz
Sportovního areálu Sokolák
1. Tělocvična
Do tělocvičny je vstup povolen pouze v čisté sportovní sálové obuvi, která nedělá na
podlaze rýhy (přezouvají se i trenéři, případně ostatní návštěvníci).
Oblečení a další věci se odkládají v šatně na věšáky.
Venkovní obuv se zouvá již v zádveří při vstupu do sokolovny.
V tělocvičně lze hrát pouze sálovou kopanou se sálovým míčem. Zakazuje se používat
tvrdé míče a míče, se kterými se hraje venku.
Do tělocvičny je zakázáno vnášet nápoje v otevřených a skleněných nádobách a potraviny.
Je zakázáno používat sportovní nářadí a náčiní a manipulovat s ním, pokud nebyl sjednán
jeho pronájem.
2. Tenisové a volejbalové kurty a cvičná tenisová stěna – povrch antuka
Je zakázáno používání nevhodné obuvi (kopačky, tretry, trekková obuv a podobné typy
obuvi).
Je zakázáno vnášet na hrací plochu oleje, rozpouštědla, horké předměty, ostré předměty,
skleněné nádoby.
Je zakázáno rozdělávání ohně.
Je zakázáno vjíždění na kole a kolečkových bruslích.
Sportoviště nelze použít v době, kdy jsou nevhodné klimatické podmínky, při kterých by
hrozilo poškození antukového povrchu.
Kurt je třeba před započetím hry zakropit, případně nalajnovat a před uplynutím
zaplaceného času uklidit, zamést, případně opět zakropit.
3. Travnaté hřiště
Je zakázáno používání nevhodné obuvi (tretry, trekková obuv a podobné typy obuvi).
Je zakázáno vnášet na hrací plochu oleje, rozpouštědla, horké předměty, ostré předměty,
skleněné nádoby.
Je zakázáno rozdělávání ohně.
Je zakázáno vjíždění na kole.
Sportoviště nelze použít v době, kdy jsou nevhodné klimatické podmínky, při kterých by
hrozilo poškození trávníku.
4. Pohotovostní chatky
Bližší pravidla pro provoz pohotovostních chatek jsou uvedena v samostatném Provozním
řádu pohotovostních chatek, který je k nahlédnutí u správce sportovního areálu nebo na
webových stránkách obce Albrechtice nad Orlicí www.albrechtice-nad-orlici.cz .
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5. Venkovní posezení s pergolou, grilem a skladem
Bližší pravidla pro provoz venkovního posezení s pergolou, grilem a skladem sdělí na
požádání provozovatel venkovního posezení TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí.
Kontakt: Pavel Sluka, telefon: 605 182 500.
Poplatky za pronájem travnatého hřiště a sokolovny se hradí správci areálu v souladu
s platným Ceníkem.
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Příloha č.2 k provoznímu řádu „Sportovní areál Sokolák“

Ceník
1. Pronájem tělocvičny
a) sportovní organizace se sídlem v obci
b) ostatní

zdarma
150,- Kč/hod.

2. Pronájem chodby, šatny, WC a sprch pro společenské účely
a) sportovní organizace se sídlem v obci
b) ostatní

zdarma
300,- Kč/akci

3. Pronájem tenisových kurtů a cvičné stěny
a) sportovní organizace se sídlem v obci
b) ostatní

zdarma
50,- Kč/hod/kurt

4. Pronájem volejbalových kurtů
a) sportovní organizace se sídlem v obci
b) ostatní

zdarma
50,-Kč/hod/kurt

5. Pronájem travnatého hřiště pro sportovní nebo společenské účely
a) sportovní organizace se sídlem v obci
zdarma
b) společenské akce organizované kulturní komisí rady obce
zdarma
c) ostatní
100,- Kč/hod nebo 400,-Kč/akci/den
6. Pronájem sportovního nářadí
Stůl pro stolní tenis
a) sportovní organizace se sídlem v obci
b) ostatní

zdarma
30,- Kč/hod.
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