PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ SMÍŠKOVA
Majitel a zároveň provozovatel sportovního hřiště:
MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 66619 Tišnov. Za provoz odpovídá Odbor správy majetku a komunálních služeb.
Provozní doba pro veřejnost:
Provoz víceúčelového hřiště
od 16. března do 15. listopadu
6.30 – 21.00 h
Provoz kluziště Tišnov
od 1. prosince do 15. března
8.30 – 21.00 h
- v případě nepříznivých klimatických podmínek v zimním období je možné ve výjimečných případech
posunout začátek provozu od 6:30 z důvodu přípravy ledové plochy.
Mimo provozní dobu bude areál uzamčen a střežen bezpečnostní kamerou. Zavírání a otevírání sportoviště zajišťuje
Městská policie Tišnov, nestanoví-li provozovatel jinak.
Provoz víceúčelového hřiště
Správce: Ivan Ivanisko
Úklid a údržbu hřiště zajišťuje školník ZŠ Smíškova ve spolupráci s pracovníky města, kteří zajišťují úklid a sečení
veřejného prostranství. Školník ZŠ Smíškova zajišťuje pravidelnou vizuální kontrolu technického stavu hřiště.
Úklid: sběr odpadků a úklid toalet
Údržba: sečení travnatých ploch, údržba keřů, hrabání listí
Osvětlení areálu bude využívané jen v rámci provozní doby, a to jen ve výjimečných případech v jarním či
podzimním období (např. při pořádání závodů či soutěží)
Provoz kluziště Tišnov
Správce: Milan Vitula (zástupce Petr Burian a Karel Vévoda)
Dopolední bloky pro školy může zpřístupnit i školník ZŠ Smíškova, který zajistí pouze odemčení a uzamčení areálu.
Tvorba a úprava ledu: Před zahájením sezóny bude vytvořena v několika vrstvách ledová plocha. Ta je následně
udržována rolbou. Výška ledu bude udržována 6-8 cm. Úprava ledu bude probíhat rolbou dle potřeby mimo dobu
nočního klidu.
Při výrazném mrazivém počasí bude chlazení především v nočních hodinách odstavováno.
Sníh či ledová drť z údržby ledu je ukládána na zpevněnou plochu mezi atletickou dráhu a oplocení sportoviště.
Osvětlení areálu: Budou využívány pouze svítidla osvětlující kluziště. Svítidla osvětlující atletickou dráhu nebudou
v tomto období využívána. Osvětlení bude vypnuto nejpozději s ukončením provozní doby.
Úklid: sběr odpadků a úklid toalet
Pronájem ledové plochy:
Rezervaci celé ledové plochy lze objednat telefonicky u správce. Ten zajistí zveřejnění rezervace na webu. Rezervaci
lze odhlásit nejpozději 48h před zahájením pronajatého bloku. V případě, že se tak nestane, má správce možnost
odmítnout tomuto zájemci plochu v příštím období rezervovat. Pouze při nepříznivých klimatických podmínkách
v době rezervovaného bloku je nevyužitá rezervace ledové plochy omluvitelná.
Platba za pronájem se realizuje před zahájením pronajatého bloku, v případě škol bude fakturována po ukončení
pronájmu.
Přístup návštěvníků:
Přístup návštěvníků bude vymezen přenosným zábradlím. Návštěvník s bruslemi se může pohybovat kromě ledové
plochy na plochách s položenou pryží. V bruslích nelze navštívit toalety. Pryž bude položena také na atletickou
dráhu u vstupu do areálu, aby nedošlo k poškození vrchního povrchu atletické dráhy.
Roční revize herních prvků
kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou nepřesahující období 12 měsíců.
Podmínky užívání sportoviště jsou vymezeny v Návštěvním řádu sportovního hřiště Smíškova.
Tento řád nabývá účinnosti dnem 16.11.2020. Schváleno Radou města dne 11.11.2020, usnesením
č. RM/40/27/2020.
Nabytím účinnosti tohoto Provozního řádu se ruší řád ze dne 27.11.2019, schválený Radou města dne 27.11.2019,
usnesením č. RM/51/30/2019

