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Příloha č. 1 – ŽÁDOST O PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU

Rozdělovník : Obec Řídeč, starosta SDH Řídeč
Zpracoval: Jaroslav Míča
Schválilo:
Zastupitelstvo obce Řídeč
Účinnost od : 1. 8. 2022

dne: 11. 7. 2022 usnesením č.: 5/6/2022

Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje podmínky využívání multifunkčního hřiště (dále MH) na p. čísle 26, v
KÚ Řídeč.
Čl. 1
Identifikace objektu
Objekt sportovního areálu (dále SA) tvoří samostatný celek, umístěný na parcele číslo 26
v KÚ Řídeč.
Čl. 2
Popis sportovního areálu
1. Zařízení určené pro děti (houpačky závěsné a pružinové, pyramida) slouží pro využití
dětí do hmotnosti 50 kg, umístěné na pravé straně po vstupu do SA.
2. Multifunkční hřiště (dále MH) ve středu SA tvoří sportovní plocha 36 x 18 m s umělým
povrchem, umělou trávou II. generace s křemičitým vsypem a výškou vlasu 20 mm,
oplocením, brankami a sítěmi s původním drenážním systémem, ústícím do sběrné jímky
v bezprostřední blízkosti MH, jež zajišťuje odvodnění MH. MH je určeno pro sálové,
míčové hry.
3. Zatravněná zadní část určená pro malou kopanou.
4. Zatravněné části vlevo a vpravo SA jsou určeny spolu s mobilními prostředky SDH
k výcviku členů SDH a k soutěžím SDH.
5. Provozní zařízení SA, tvořené soustavou UNIMO buněk (levá je sociální zařízení, střední je
určena pro přípravu občerstvení a pravá je sklad)
6. Přípojka k elektrické energii vpravo po vstupu do SA.
7. Obecní přípojka vodního hydrantu vlevo před vstupem do SA.
Čl. 3
Podmínky používání SA
1. Každý návštěvník SA je plně zodpovědný za své zdraví, za nezletilé děti je plně
zodpovědný rodič nebo dospělá osoba, která má děti na starosti.
2. MH slouží pro míčové hry jako je tenis, volejbal, nohejbal, házená, apod.
3. Vstup na plochu MH je povolen pouze ve sportovní obuvi určené k sálovým sportům,
vstup v obuvi s ostrými hroty (tretry), špunty (kopačky s kovovými, či plastovými hroty)
a pod., kdy vzniká nebezpečí poškození povrchu, je zakázán.
4. Po povrchu MH se zakazuje smýkat těžké předměty, jezdit na kolečkových bruslích,
vjíždět jízdními koly, koloběžkami, pouštět na plochu MH zvířata a vjíždět na plochu MH
motorovými i nemotorovými vozidly.
5. Povrch MH je nutné chránit před poškozením chemikáliemi.

Čl. 4
Údržba a pořádek ve SA
1. Po ukončení hry na MH a při znečištění přirozeným spadem (listí) povrch hráč zamete.

2. Údržbu provozního zařízení sportovního areálu provádí pověřená osoba, která zodpovídá
na podzim za zazimování Unimo buněk a na jaře každoročně zprovoznění Unimo buněk.
Tuto službu zajišťuje SDH Řídeč.
3. Údržbu sportovního areálu zajišťuje Obec Řídeč na vlastní náklady. Osoby přítomné ve
SA jsou povinny udržovat pořádek a čistotu. Rozdělávání otevřeného ohně je povoleno
pouze ve vyhrazeném prostoru, mimo vyhrazený prostor je zakázáno rozdělávání
otevřeného ohně.
Čl. 5
Právo využívání MH
1. Právo využívání MH mají všichni občané s trvalým pobytem v obci Řídeč s návštěvami,
dále majitelé nemovitostí v obci Řídeč s rodinnými příslušníky a návštěvami, a to
bezplatně, mimo samostatného pronájmu SA.
2. V případě zájmu osob nespadajících do čl. 5 odst.1., povoluje využití MH starosta obce,
v jeho nepřítomnosti, místostarosta obce popř. zmocněný občan, a to za poplatek 100,Kč za 1 hodinu, popř. 500,- Kč za den, a to platbou předem. Kontakt na starostu obce
604 559 725, místostarostu 581030725 nebo osobě na ObÚ Řídeč , Řídeč č. 276 v úřední
hodiny. Využití MH je možno uhradit po předchozí telefonické domluvě na č. ú.
1801687329/0800 v. s. datum pronájmu (např.02052020). V případě neuhrazení
poplatku je zástupce obce oprávněn vykázat osoby z MH.
3. Zázemí SA může bezplatně užívat majitel - Obec Řídeč a Sbor dobrovolných hasičů Řídeč
na jimi pořádaných sportovních akcích.
4. Zázemí SA je možno pronajmout fyzickým osobám i právnickým osobám a to na základě
písemné žádosti předložené k rukám starosty obce. V žádosti musí být uveden účel a doba
pronájmu, předpokládaný počet osob, čas ukončení akce, osoba zodpovědná za
probíhající akci (včetně telefonického kontaktu), dodržování veřejného pořádku a řádný
průběh pořádané akce a splnění podmínek této směrnice. Předání a vrácení bude
probíhat fyzicky na místě, a to jak před, tak po ukončení pronájmu k rukám starosty,
místostarosty, či starosty SDH, a to ve stavu, v jakém bylo zázemí spor. areálu pronajato,
včetně venkovního areálu. Případné škody způsobené při pronájmu je povinna uhradit
osoba, která požádala o pronájem. Ve všech částech unimo buněk je přísný zákaz
kouření, v případě zjištění porušení tohoto zákazu, či jiného hrubého porušení podmínek
pronájmu může pronajímatel okamžitě ukončit nájem, a to bez finanční náhrady.
5. Finanční úhrada za pronájem sportovního zázemí unimo buněk a MH :
Pronájem místností přípravy občerstvení, sociálního zařízení a multifunkčního hřiště je
stanovena na částku 2.000,- Kč za den pro občana s trvalým pobytem v obci a 5.000,- Kč pro
firmy a občany, které nemají v obci trvalé bydliště ani sídlo firmy.

Pronájem začíná den předem v 18.00 hodin a končí následující den po pronájmu v 16.00
hodin. Pronájem výčepního zařízení, audiotechniky a párty stanů je možno domluvit se
starostou SDH Řídeč Ing. Martinem Žouželkou za úplatu. Vratná kauce je stanovena ve
výši 2.000,- Kč. Z kauce se budou hradit případné škody.
Kauce i pronájem musí být uhrazeny před započetím plánované akce na Obecním úřadě.
6. Sklad je využíván Sborem dobrovolných hasičů Řídeč pro uskladnění stanů a pivních setů,
které může Obec Řídeč, jako náhradu za uskladnění, používat bezplatně.
7. Doba pronájmu nemůže být delší než 3 po sobě následující dny (např. pátek, sobota,
neděle). Majitel při pronájmu dodá základní hygienické prostředky (toaletní papír,
papírové utěrky, igel. pytle do odpadkových košů).
Nájemce je povinen po skončení akce odstranit ze sportovního areálu veškeré odpadky.
8. Při podání více žádosti o pronájem v jednom termínu má vždy přednost Obec Řídeč a SDH

Řídeč. V případě nekonání akce, či odstoupení od pronájmu, je povinen nájemce tuto
skutečnost oznámit pronajímateli (starostovi obce) nejpozději 1 den předem.

Čl. 6
Provozní doba SA
1.

2.

Běžná provozní doba sportovního areálu je stanovena denně od 08.00 do setmění –
max. do 22.00 hodin, při konání kulturních akcí (taneční zábavy či letního kina) do
03.00 hodin.
Reprodukce hudby v případě pronájmů je povolena nejdéle do 22.00 hodin, při
konání taneční zábavy pořádanou obcí do 02.00 hodin (s povolením Obecního úřadu)
s ohledem na občany obce, dodržování veřejného pořádku a nočního klidu.

Čl. 7
Ostatní ujednání
1. Parkování a vjezd motorových vozidel do SA je zakázán! Výjimku tvoří vozidla

zajišťující údržbu sportovního areálu, zásobování, předváděcí vozidla, vozidla
zařazená do IZS.
2. Pohyb zvířat se řídí OZV č. 3/2013 o volném pohybu psů, koní a ovcí, kdy je vstup do
sportovního areálu s koňmi a ovcemi zakázán, s výjimkou kulturních akcí.
3. Směrnice č. 1/2020 Provozní řád sportovního areálu Řídeč ze dne 27.1.2020 byla
upravena usnesením č. 5/6/2022 ze dne 11.7.2022, s účinností od 1. 8. 2022.
Důležitá bezplatná telefonní čísla :
112
150
155
158

tísňová linka
tísňová linka Hasičský záchranný sbor
tísňová linka Rychlá zdravotnická pomoc
tísňová linka Policie ČR

V případě zjištění závad, ohrožujících bezprostředně život, či zdraví osob ve sportovním
areálu kontaktujte neprodleně starostu či místostarostu obce na tel.: 604 559 725 nebo
606 750 784 v ostatních případech závady nahlaste na Obecním úřadu v obci – každé pondělí
od 9.00-11.00, či od 15.00-18.00 hodin.
Schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 7. 2021 usnesením č. 5/6/2022.

Jaroslav Míča v.r.
starosta

Příloha č. 1

Žádost o pronájem Sportovního areálu obce Řídeč
Žadatel:

bytem:

telefon:
Doba pronájmu:

Účel pronájmu: ( svatba, oslava, sport. turnaj atd.)

Od:

Do:

Předpokládaný počet účastníků akce:

Zodpovědná osoba za pořádek při akci:
Jméno a příjmení:
bytem:
telefon:

Předpokládaná doba samotné akce:

Od:

Do:

*Pronájem – poplatek 1.500,- Kč

Zaplaceno dne:

*Kauce 2.000,- Kč

Složena dne:

*vyplní obecní úřad po uhrazení pronájmu a složení kauce.

Pozn: V poplatku za pronájem není zahrnut poplatek za pronájem výčepního zařízení,
audiotechniky a párty stanů od SDH Řídeč – v případě potřeby je možno se domluvit
starostou SDH Řídeč.
Žadatel o pronájem SA je povinen řídit se Směrnicí č. 1/2020 Obce Řídeč, se kterou se
musí před začátkem pronájmu seznámit a řídit se jí !!!

Žadatel :
……………………………………..

