Statutární město Brno
Městská část Brno – Útěchov

Provozní řád
Sportovního areálu, vč. Dětského koutku
Brno-Útěchov
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem,
včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení.
I.
Účel víceúčelového hřiště
1. Fotbalové hřiště je určeno pro pohybové, sportovní a kulturní aktivity občanů.
Víceúčelové umělohmotné hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém
trávníku: malá kopaná, basketbal, florbal. Tenisové kurty výhradně pro tenis,
volejbalové kurty výhradně pro volejbal a nohejbal.
2. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny, technické
zázemí, tělocvična a klubovny, včetně zpevněných ploch okolo provozního objektu.
3. Hřiště a provozní objekt jsou určeny pro veřejnost a mohou být na základě dohody v
určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.
4. Vstup na sportoviště je umožněn pouze ve vhodné obuvi, o vhodnosti rozhoduje
správce.
5. Veškerá sportovní činnost uživatele areálu a hřiště je na jeho vlastní
nebezpečí.
6. Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětský koutek využívat nebo
osoby, které se v koutcích pohybují, včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se tímto
provozním řádem. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem
přiměřeným věku dítěte. Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na
viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž na webových stránkách. Hlídání
dětí v dětském koutku zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost
dětí v dětském koutku odpovídají rodiče nebo jejich zletilý doprovod.
II.
Správa hřiště
1. Celý areál spravuje Úřad městské části Brno-Útěchov prostřednictvím správce.
2. Umělohmotné tenisové kurty musí být každým uživatelem na závěr ošetřeny
kartáčem.
3. Obecní úřad zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu,
včetně zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku. Dále hřiště
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4. otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče apod.) a
provádí pravidelnou údržbu umělého trávníku a běžnou údržbu zeleně (např. zalévání
trávníků a keřů).
5. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště.
Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a
nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.
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.
8. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
9. Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede knihu jejich evidence.

III.
Provozní doba
1. Hřiště bude otevřeno:
PO – PÁ 15.00 hod. - 22.00 hod. pro veřejnost *)
(případě po dohodě)
SO, NE

9.00 hod. - 22.00 hod. pro veřejnost *)

*) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských,
sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů

IV.
Poplatky za užívání hřiště a vybavení
1. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště a zaplatí mu
sjednanou částku. Správce umožní využití hřiště po provedené platbě.
2. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Šatny a
umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány za těchto podmínek: 5a) při
vyhrazení hřiště, herních prvků nebo celého areálu je užívání šaten a umýváren
zahrnuto v ceně za tuto rezervaci
3. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího
zájemce je třeba hřiště uvolnit.
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V.
Závěr

1. Provozní pokyny pro veřejnost (příloha č. 1), ceny pronájmu (příloha č. 2) a termíny
rezervace areálu (příloha č.3) umístěny na stránkách ÚMČ Brno – Útěchov,
objednávky telefonem nebo emailem.
2. Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště nabývá platnosti dnem schválení
zastupitelstvem obce

Ceník pronájmu veřejného víceúčelového sportovního areálu
Tělocvična
………………………...250,- Kč za hodinu
Tělocvična stolní tenis ……………………….120,- Kč za hodinu/ 1 stůl
Tenisový kurt ………………………………..100,- Kč/hod.
10 objednávek po 90,- Kč………………… 900,- Kč
Volejbalový kurt …………………………… 100,- Kč/hod.
Umělohmotný kurt pro děti do 15 let zdarma
Umělohmotný kurt ………………………… 100,- Kč/hodina
Denní místnost……………………………… 300 Kč/akce bez DPH a 80 Kč energie do tří
hodin užívání, od tří hodin do šesti x 2, od šesti do 9 hodin x 3

Sprcha ………………………………………….15,- Kč/osoba

Dr. Zdeněk Drahoš
starosta MČ Brno-Útěchov

