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I.
Úvodní ustanovení
·

tento provozní řád je nedílnou přílohou Návštěvního řádu a pravidel užívání Sportovního
areálu Židněves

·

provozní řád je určen pro uživatele zařízení označené jako Pergola a upravuje základní
závazná pravidla chování všech uživatelů Pergoly a používající zařízení umístěné
v prostorách Pergoly ve Sportovním areálu Židněves

·

provozní řád je závazný pro všechny osoby, které budou Pergolu využívat pro vlastní akce
na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s provozovatelem

·

zapůjčením pergoly si nájemce pronajímá plochu pod přístřeškem (ohraničenou zámkovou
dlažbou), 8 setů na sezení (lavice + stoly) na sezení

·

při pronájmu pergoly je možné využít elektrickou přípojku umístěnou pod pergolou. Je
zakázáno přetěžování elektrické sítě větším množstvím spotřebičů.

·

souběžné použití dalších částí Sportovního areálu Židněves je možno jen po dohodě se
správcem, nebo provozovatelem a po zaplacení stanoveného poplatku

·

v případě souběžného pronájmu dalších částí Sportovního areálu Židněves musí být
dodrženy stanovené provozní řády

·

Provozní řád Pergoly byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Židněves dne 9. 11.
2020 usnesením č.5/5/2020.
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II.
Provozní doba
Nájemce je povinen dodržovat dobu nočního klidu, která je stanovena Obecní závaznou
vyhláškou obce Židněves č.2/2016 od 22:00 do 6:00.
·
·
·
·
·
·
·

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:00 – 24:00
8:00 – 24:00
8:00 – 24:00
8:00 – 24:00
8:00 – 24:00
8:00 – 24:00
8:00 – 24:00

III.
Povinnost uživatelů
·

udržovat pořádek, nenič a nepoškozovat prostory pergoly ani jiných prostor sportovního
areálu

·

odpad vzniklý při akci se třídí do přistavených kontejnerů umístěných u pergoly (žlutý
kontejner – plasty, černý kontejner směsný odpad)

·

nepořádek, nebo poškození prostor pergoly je uživatel povinen správci, nebo provozovateli
nahlásit

·

v případě nedodržení stanoveného návštěvního řádu Sportovního areálu, nebo Provozního
řádu může být nájemník z prostor vykázán bez nároku na vrácení poplatku

·

Zákaz parkování vozidel mimo vyhrazené parkoviště

IV.
Rezervace
·

rezervace pergoly je možné telefonicky minimálně 10 dní před plánovanou akcí, v případě
že společně s pergolou chce nájemce využít i některé ze sportovišť je nutné provést
rezervaci a platbu dle provozního řádu pro dané sportoviště

·

pergolu je možné po dohodě s provozovatelem si zarezervovat i na kratší dobu než je jeden
den

·

provozovatel sepíše s nájemcem potvrzení o rezervaci a předání pergoly viz příloha
nejpozději 3 dny po telefonické rezervaci
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V.
Poplatky a způsob platby
Poplatky
·

poplatek za užívání pergoly je stanoven na 600,- za den

·

v případě dohody s provozovatelem na kratší dobu je stanovena cena na 100,- za hodinu

·

nájemce je povinen v případě zapůjčení pergoly složit v hotovosti vratnou kauci v hodnotě
2.000,- Při vrácení zapůjčených prostor budou z této zálohy odečtené případné náklady na
uvedení věci do původního stavu.

·

pronájem pergoly pro akce pořádané SDH Židněves, SK Židněves, Rybáři Židněves a pro
fotbalové týmy Sokol Březno je zdarma. Bude složena vratná kauce 2000,-

Způsob platby

·

poplatek za pronájem se platí při rezervaci hotově na Obecním úřadě Židněves v úředních
hodinách po podpisu Potvrzení o rezervaci a předání pergoly a složení vratné zálohy.

Individuální případy budou řešeny na základě dohody s provozovatelem Obec Židněves.
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Potvrzení o rezervaci a předání Pergoly

Termín zapůjčení: ……………………………………...

Uhrazená kauce 2000 Kč (vratná po předání areálu):

ANO – NE *) nehodící se škrtněte

Nájemce podpisem tohoto zápůjčního řádu prohlašuje, že je seznámen s výpůjčními
podmínkami a veškerými ostatními podmínkami uvedenými v Návštěvním řádu a pravidly
užívání Sportovního areálu Židněves, dále pak v Provozním řádu pergoly a zavazuje
se, je dodržovat.

Datum: ……………………………………...

Nájemce: ……………………………………

Za OÚ Židněves:……..…………………………..

…………………………………….
(podpis)

…………………………………..
(podpis)

Datum: ………………………………..
Správce areálu:………………………………….*) bez podpisu správce nebude vrácena uhrazená
kauce: ANO – NE *) nehodící se škrtněte

01. 10. 2020

Obecní úřad Židněves, Židněves 13, 294 06 Židněves

Stránka 4 z 4

