Dostihový areál Slušovice
Provozní řád tréninkového provozu dostihové dráhy
I. Úvodní ustanovení

1. Dostihová dráha je majetkem nebo předmětem nájmu města Slušovic, které má právo ji postoupit
jinému subjektu ke komerčnímu využití (provozovateli)

2. Dostihovou dráhou (dále jen dráha) se rozumí písková dráha po obvodu mezi vnější bariérou a živým
plotem, travnatá dráha po obvodu mezi vnitřní bariérou a pískovou dráhou a travnatá plocha
s přírodními překážkami uvnitř vnitřní bariéry

3. Mimo ustanovení tohoto provozního řádu jsou majitelé, trenéři, jejich zaměstnanci, jezdci a další
osoby využívající dostihové dráhy k tréninku (dále jen uživatelé) povinni dodržovat veškerá platná
zákonná ustanovení a předpisy, zejména bezpečnostní a veterinární

4. Provozovatel neručí za jakékoliv škody na majetku a zdraví uživatelů dráhy a trénovaných koní
II. Tréninkový provoz – cvaloví koně

1. Odpovědnou osobou uživatele za vedení tréninku a způsob využívání dráhy je výhradně trenér koní
nebo jím pověřený zástupce

2. Uživatel je zodpovědný za předepsané, řádné a pravdivé objednávání služeb (viz služby poskytované
provozovatelem)

3. Dráhu je možno používat v pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 17:00 hodin, v pátek od 7:00 do
12:00 hodin.. Použití dráhy mimo tuto uvedenou dobu je možné pouze po předchozí dohodě
s pověřenou osobou provozovatele panem Mgr. Zdeňkem Karlachem na tel. 603869131. Mimo tuto
dobu bude dráha uzavřena.

4. K běžné tréninkové přípravě cvalových koní je určena písková dráha (pískový povrch po obvodu
dráhy mezi bariérou a živým plotem).

5. Použití travnaté dráhy (travnatá dráha po obvodu mezi vnitřní bariérou a pískovou dráhou) a travnaté
plochy (travnatá plocha s přírodními překážkami uvnitř vnitřních bariér) a musí být konkrétně a
předem objednáno, a to i místními trenéry

6. Provozovatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna z vlastních nebo objektivních důvodů
(povětrnostní podmínky, vegetační období, organizační důvody atd.) nepovolit použití travnatých
povrchů k tréninku
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7. Je přísně zakázáno organizovat trénink tak, aby byly koňmi narušovány zvláště ošetřované plochy
golfového hřiště (fairwaye a greeny)

8. Zvláštnímu oznámení a poplatku podléhají i zkoušky startů ze startovacích boxů, který není zároveň
poplatkem za využití travnaté dráhy nebo plochy. Zkoušky ze startovacích boxů předpokládají
příchod k boxům a odchod od nich nejkratší cestou
III. Vstup na dostihovou dráhu v tréninkovém režimu

1. Na pískovou dráhu vstupují koně a jezdci k tomu určeným vstupem v místě přerušení vnější bariéry
(přes paddock okolo ustájovacích boxů).

2. V pondělí, středu a pátek se koně pohybují na pravou ruku, v úterý a čtvrtek na levou ruku.
Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení bezpečnostních i provozních
pravidel.

3. Vstup na travnatou dráhu a na vnitřní travnatou plochu je možný pouze k tomu určeným vstupem. Na
travnaté dráze jsou postaveny zábrany, které mohou být provozovatelem uvolněny jen po předchozím
oznámení a uhrazení poplatku uživatelem

4. Jakýkoli jiný vstup na dráhu než výše uvedený je považován za neoprávněný a podléhá pokutě nebo
přestupkovému řízení. Zvláště nepovolený vstup na travnatou dráhu v kterékoliv době bude
provozovatelem dráhy přísně postihován.
IV. Poplatky za použití pískové dráhy

1. Poplatky za použití dráhy se vztahují na období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku. V tomto
období bude písková dráha dvakrát týdně upravována (smykováním nebo válcováním), a to vždy
v úterý a čtvrtek po ukončení provozu na dráze. O způsobu úpravy povrchu rozhoduje provozovatel.
Provozovatel dráhy si vyhrazuje právo neupravit dráhu při extrémních povětrnostních podmínkách.
Mimo toto období není písková dráha upravována a její použití je po dohodě bezplatné (týká se pouze
písku!)

2. Úhradou poplatku za použití některého typu dráhy nebo její části vzniká mezi provozovatelem
a uživatelem smluvní vztah

3. Koňmi místních trenérů (uživatelů) se rozumí koně ve stájích profesionálních trenérů ve Slušovicích
- Březové. Poplatek za tyto koně se stanoví dohodou pro celé tréninkové období (duben – říjen).

4. Na koně ostatních trenérů (uživatelů), kteří dráhu používají dlouhodobě a opakovaně, se vztahuje
jednorázový poplatek za jeden tréninkový den. Tito koně nejsou ustájeni ve stájích místních
trenérů ve Slušovicích - Březové. Poplatek se hradí jedním ze dvou způsobů, uvedených
v oddíle o poskytovaných službách.

5. Služba poskytovaná provozovatelem dráhy musí být objednatelem (trenérem, majitelem) vždy
předem objednána způsobem, uvedeným v oddíle o poskytovaných službách.

6. Provozovatel má právo kdykoliv za přítomnosti zástupce uživatele si ověřit správnost a úplnost
objednané služby a její soulad se skutečností.

7. Použití travnaté dráhy podléhá jednotnému jednorázovému poplatku pro všechny kategorie uživatelů.
Použití travnaté dráhy je nutno objednat u provozovatele dráhy předem. Jakýkoliv jiný postup
je považován za nedovolený vstup na travnatou dráhu a plochu a podléhá pokutě nebo jiné
sankci.
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V. Sankce a pokuty za nedovolené jednání
Nedovoleným jednáním se rozumí neoprávněné použití dráhy nebo zařízení, které nebylo předem objednáno,
oznámeno, dohodnuto nebo smluvně zajištěno a platí pro všechny uživatele bez rozdílu.

1. Sankce a pokuty jsou uvedeny u seznamu poskytovaných služeb.
2. Okamžité zrušení vstupu na dráhu do konce roku bez náhrady uživateli, který se dopustil
porušení zásad pro čerpání služeb areálu.

3. Pokuta za nedovolené jednání je vymahatelná na osobě, která se jej dopustila a je ve smluvním
vztahu o použití dráhy s provozovatelem dráhy. V případě neuhrazení pokuty může provozovatel
s okamžitou platností zakázat používání dráhy uživateli, který se nedovoleného jednání dopustil

4. Na osobách, s nimiž nemá provozovatel smluvní vztah, je oprávněn vymáhat pokuty v přestupkovém
řízení pro porušení § 50, odst. 1/b Zákona 200/1990 Sb.
VI. Způsob úhrady poplatků
Způsob úhrady poplatků je uveden u seznamu poskytovaných služeb.
VII. Úhrada pokuty za nedovolené jednání

1. Pokuty za nedovolené jednání je možno uhradit hotově proti vystavenému dokladu nebo poštovní
poukázkou na účet provozovatele.

2. Poplatky z prodlení se řídí obchodním zákoníkem
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění
2. Provozovatel zajistí jeho veřejné vyvěšení na budově vážnice dostihového areálu

Ve Slušovicích dne 1. 1. 2019

Za provozovatele

Mgr. Zdeněk Karlach
předseda předsednictva
DOSTIHY SLUŠOVICE z.s.
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