
Provozní řád sportovního areálu u Bečvy 

 
Obec Dolní Bečva je vlastníkem sportovního areálu u Bečvy ( dále areál ). Areál je určen 

k plnění sportovních, kulturních, relaxačních a rekreačních potřeb neziskových organizací 

působících v obci, fyzických a právnických osob z obce a ostatních zájemců. 

 

Obec Dolní Bečva vykonává správu areálu a zajišťuje jeho provoz prostřednictvím pověřené 

osoby ( dále správce ) jmenované radou obce. Areál zahrnuje tyto části : 

 

A) Hlavní hřiště u tribuny včetně příslušenství ( branky, přístřešky, zábradlí, zavlažování, 

záchytné sítě za brankami ) 

B) Vedlejší hřiště u řeky Bečvy včetně příslušenství ( branky, záchytné sítě za brankami )         

C) Cvičná dráha hasičů se zpevněnou plochou 

D) Hlavní budova s tribunou č.p. 618 

E) Vedlejší budova ( WC, sprchy ) 

F) Bufet 

G) Přístřešek pro hudbu s taneční plochou 

H) Ocelový sklad 

    CH) Minigolfové hřiště 

I) Dětské hřiště 

J) Sportovní hřiště 

K) Oplocení 

L) Hřiště pro plážový volejbal ( provozovatelem je fyzická osoba )     

      

 

Část areálu a přízemí hlavní budovy obec pronajímá na základě nájemní smlouvy. Ceník za 

ubytování a pronájem majetku je přílohou č.2 provozního řádu. Ceník schvaluje rada obce. 

 

Rozpis využití areálu v příslušném roce je přílohou č.1 provozního řádu. Požadavky na 

užívání areálu neziskovými organizacemi působícími v obci je nutné uplatnit do 30.11. 

předcházejícího roku pro rok následující u předsedy ŠKSK, která provede koordinaci 

požadavků. Rozpis využití areálu schvaluje rada obce, po schválení je rozpis  předán správci, 

který dále využije areál k pronájmu fyzickým a právnickým osobám včetně ubytování a 

k užívání občany podle zájmu. 

 

Uživatel areálu je povinen se řídit provozním, požárním řádem a řádem ohlašovny obce Dolní 

Bečvy. Je zakázáno bez souhlasu správce v areálu zakládat otevřený oheň mimo jím 

vyhrazené místo, používat zařízení s otevřeným ohněm, pyrotechniku a jiné nebezpečné látky. 

Je zakázáno v areálu používat elektrozařízení bez osvědčení o technické způsobilosti a 

v případě používání vlastního elektrozařízení lze toto napojit na elektrorozvody areálu až 

poté, kdy je zjištěno oprávněnou osobou možnost jejího bezpečného připojení a užívání. 

Činnost v areálu je na vlastní nebezpečí. 

 

Uživatel areálu je povinen ukládat odpadky do přistavených nádob na tříděný nebo směsný 

odpad a odpad ze zeleně na vyhrazené místo správcem a dbát na čistotu a pořádek v areálu.  

 

Při pořádání akcí, u kterých to vyžaduje obecně závazný předpis je nutné, aby uživatel areálu 

zabezpečil pořadatelskou službu se zdravotnickým , protipožárním a bezpečnostním 

zajištěním. Současně pořadatel zodpovídá za škody na majetku, které byly způsobeny během 



povolené akce. Před konáním společenské akce pořadatel osobně nebo telefonicky vždy 

nahlásí správci odpovědnou osobu, zaplatí poplatek za pronájem sportovního areálu na OÚ, 

kde si zároveň vyzvedne pytle pro tříděný odpad, případně pro zbytkový odpad. V den konání 

společenské akce správce předá sportovní areál pořadateli, bufet musí být nájemcem předán 

nejpozději 1 hodinu před pořádáním akce a po skončení akce provede správce kontrolu 

sportovního areálu s pořadatelem v dohodnutou dobu. Úklid venkovních prostor i úklid staveb 

( bufet, přístřešek pro hudbu, tribuna ) musí být proveden nejpozději do 11, 00 hod. 

následující den po užívání. Uživatel musí odstranit z areálu přebývající odpad do pytlů, které 

budou řádně zavázané a umístit je k odpadovým nádobám u oplocení sportovního areálu. 

V první pracovní den zajistí jejich odvoz do kontejneru pro směsný odpad v drobné 

provozovně během pracovní doby obecního úřadu. 

 

V areálu je povinnost dodržovat platné hygienické předpisy ( zejména při prodeji potravin a 

nápojů, při hudební produkci, zpěvu, ozvučení apod. ). V areálu je nutné dodržovat noční klid 

od 22,00 hod. do 07,00 hod., mimo povolené hudební produkce uvedené v příloze č.1 do 

03,00 hod. 

 

V případě nutnosti operativního řešení situace v užívání areálu mimo schválený rozpis využití 

areálu je nutné získat souhlas správce tak, aby nebyl narušen provoz areálu a jiné plánované 

nebo schválené činnosti v areálu. Správce areálu je oprávněn činit operativní rozhodnutí za 

obec, která mají omezit vznik případných škod a uživatelé areálu jsou povinni se těmito 

rozhodnutími řídit. 

 

Vyhrazený prostor pro parkování osobních aut ubytovaných a správce je určen kolmo 

k účelové komunikaci v areálu mezi stromy ( naproti hřišti pro plážový volejbal ). Vyhrazený 

prostor pro ostatní uživatele areálu je parkoviště před bránou s brankou do areálu po levé 

straně příjezdové cesty. V případě nedostatku parkovacích míst je možno využít k parkování 

travnatou plochu před oplocením areálu po pravé straně příjezdové cesty. Při konání akcí 

s velkým počtem návštěvníků areálu mohou ubytovaní uvolnit prostor v areálu zaparkováním 

osobních automobilů na parkovišti před areálem , kde jim bude zajištěna rezervace 

parkovacích míst. 

 

Ubytovaní v areálu se řídí ubytovacím řádem, který schvaluje rada obce. 

 

Do areálu je zakázán vstup se psy. 

Na dětském, sportovním i minigolfovém hřišti zodpovídají za bezpečnost dětí rodiče nebo 

dospělé osoby. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či újmy na zdraví. 

Při fotbalových utkáních ( kdy může dojít k odkopnutí míče mimo fotbalové hřiště ) se 

zakazuje využívat minigolfové a sportovní hřiště z důvodu možného nebezpečí úrazu dětí či 

návštěvníků. Provozování na těchto zařízeních je na vlastní nebezpečí. 

 

V době fotbalových utkání na hlavním hřišti je zakázáno bez souhlasu nájemce využívání 

vedlejšího ( cvičného ) hřiště z důvodu narušování průběhu fotbalového utkání. Cvičné hřiště 

mohou využívat ubytovaní a ostatní zájemci pouze v době mimo fotbalových utkání a 

tréninků hráčů fotbalového klubu. FC vypracuje a předá správci sportovního areálu plán 

využití cvičného hřiště, tak aby bylo zřejmé, kdy je možné hřiště ostatním zájemcům a 

ubytovaným hostům v budově propůjčit. 

 

 

Dolní Bečva, 10.1.2012 



 


