Technické služby VM s.r.o.
PROVOZNÍ ŘÁD
fotbalového hřiště s umělým trávníkem ve Velkém Meziříčí, Školní 1/2055
1. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem vybudované z finančních prostředků města
Velkého Meziříčí je vlastnictvím města a provozováno společností technické služby
VM s.r.o. Je určeno ke sportovní přípravě žáků základních škol, sportovní a fotbalové
přípravě mládežnických družstev a družstev dospělých nejen FC velké Meziříčí, ale i
fotbalových a sportovních kolektivů z Velkého Meziříčí, blízkého i širokého okolí,
převážně v zimním období.
2. Činnost na hřišti je plánovaná, organizovaná a vždy řízená a to trenérem nebo jiným
odpovědným vedoucím.
3. Na každý týden je vypracován týdenní časový rozvrh využití hřiště s uvedením
příchodu a odchodu konkrétního kolektivu anebo odpovědného vedoucího na hřiště a
z hřiště.
4. Za technický provoz a stav hřiště odpovídá vedoucí sportovních zařízení – správce
sportovních areálů, který určuje na každý den, kdy je hřiště provozováno, konkrétního
odpovědného pracovníka technického úseku – údržby, který provádí dozor, zapíná a
vypíná umělé osvětlení, eviduje spotřebu elektrického proudu a registruje dodržování
stanoveného týdenního rozvrhu. Po ukončení sportovní přípravy posledního družstva
toho dne celý areál hřiště s umělým povrchem uzamyká.
5. V případě, že kterýkoliv zaměstnanec, trenér a člen klubu zjistí, že na hřiště vnikly
osoby mimo platný rozvrh, okamžitě informuje vedoucího sportovních zařízení. Pokud
se jedná o čas mimo pracovní dobu, požádá o spolupráci Městskou policii.
6. Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, hrubě
nepokřikují a dodržují kázeň a pokyny trenéra, resp. odpovědného vedoucího. Při
zjištění, že tomu tak nebylo, bude takový kolektiv, pokud se jedná o kolektiv mimo
FC Velké Meziříčí z dalšího budoucího užívání hřiště vyloučen. Pokud by se jednalo o
kolektiv FC Velké Meziříčí, bude potrestán trenér, resp. odpovědný vedoucí a při
opakování takové situace od družstva odvolán.
7. Na hřiště je přísný zákaz vstupu v botech se špičatými, nebo kovovými výčnělky,
s otevřeným ohněm nebo cigaretami, psům či jiným zvířatům, se žvýkačkou,
s nápojem anebo s jakýmkoliv sklem. Před vstupem na hřiště je potřeba očistit obuv.
8. Hřiště bude běžně provozováno v pracovní dny v době od 14:30 hod. do 22:00 hod, ve
dny pracovního volna a klidu od 8:00 hod do 22:00 hod.
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Závěrečné ustanovení
Seznámení se s tímto Provozním řádem je povinností všech trenérů a vedoucích družstev.
Provozní řád je přílohou smlouvy resp. je předáván nájemcům při potvrzování objednávky na
pronájem hřiště. Provozní řád je dále zveřejněn na webových stránkách FC Velké Meziříčí.
PROVOZNÍ ŘÁD vstupuje v platnost v den zahájení běžného provozu hřiště, tj. nabytím
právní účinnosti kolaudačního rozhodnutí. Do té doby je prováděn zkušební provoz včetně
průběžného seřizování umělého osvětlení.

Ve Velkém Meziříčí dne 10. 01. 2005
Ing. Jaroslav Mynář
jednatel společnosti

