
PROVOZNÍ ŘÁD ANTUKOVÝCH KURTŮ AZAS 

 

Majitel a provozovatel:   Městys Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná 76, IČ: 00278734 

Správce objektu:   Mgr. Kateřina Veselá, tel. 605 475 695 

 

PROVOZNÍ DOBA  červen – září 8:00 – 21:00 hod 

Mimo stanovenou provozní dobu je hřiště uzavřeno a přístup je zakázán. 

V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.  

 

O otevření hřiště mimo stanovenou provozní dobu (červen – září) rozhodne správce v závislosti na počasí a zejména 

vzhledem k technickému stavu hřiště. 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Provozní řád antukových kurtů (dále jen hřiště) upravuje režim využívání hřiště pro provozování následujících 
sportovních aktivit: volejbal, nohejbal, speed badminton 

 

2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště po celou dobu vstupu na hřiště. 
 

3. Osobám mladším 15 let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů,  

zákonného zástupce či jiné dospělé osoby 
 

4. Provoz na hřišti organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel, a v době jeho nepřítomnosti jím určená osoba.  
 

5. Objednatel hřiště z řad veřejnosti je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití 

hřiště, tento Provozní řád a předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku. Nedodržuje-li návštěvník hřiště 

tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 
 

6. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení hřiště, případně i za 

škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech. Návštěvník je povinen, ihned po zjištění, tuto 

skutečnost nahlásit správci. Při poškození zařízení bude cena stanovena dle vyfakturované opravy. V případě 

nesouhlasu s úhradou škody způsobené návštěvníkem bude tato vymáhána právní cestou. 
 

7. Vstup na hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na 

vnesených či odložených věcech ani za případné újmy na zdraví. 
 

II. Vstup do objektu hřiště 

 

1. Zájemci o hru z řad veřejnosti (dále jen „uživatelé“) vstupují na hřiště pouze po předchozí rezervaci u správce areálu. 

 

III. Provozní režim hřiště 

 

1. Zájemci si hřiště rezervují telefonicky u správce areálu. 

2. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu hřiště dalšímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje 

apod. 

3. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit, případně vrátit      

     vypůjčené sportovní vybavení správci a dodržovat pořádek. (lajnovačka a vápno jsou uloženy v boudě na hřišti) 

4. Cena pronájmu hřiště se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách www.azas.cz.  

 

IV. Povinnosti při užití hřiště 

1. Každý uživatel hřiště je povinen seznámit se před začátkem sportovní činnosti s tímto provozním řádem, dodržovat   

    veškerá jeho ustanovení a vyžadovat dodržování provozního řádu i od ostatních. 

2. Každý uživatel hřiště je povinen před zahájení hry, pokud je povrch hřiště suchý, pokropit hrací plochu vodou. 

3. Po ukončení hry je uživatel povinen uvést kurt do původního stavu. Zarovnání nerovností na antuce hrablem,   

    zametení. O čas potřebný na údržbu hřiště nelze překročit dohodnutou dobu pronájmu. 

 
 

4. Je zakázáno: 

  - vstupovat na hřiště jiným způsobem než vstupní brankou, 

  - poškozovat nebo znečišťovat plochu, oplocení, vybavení a zařízení hřiště, 

  - kouřit, rozdělávat a manipulovat s ohněm, 

  - vstupovat v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek, 

  - konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky v prostoru hřiště, 

http://www.azas.cz/


  - vstupovat se zvířaty nebo nechat vnikat zvířata na hřiště, 

  - jezdit na kole, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, motorkách a jiných dopravních       

    prostředcích, 

  - odhazovat odpadky včetně žvýkaček mimo místa k tomu určená, 

  - nevhodným chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů, 

  - svojí činností, zejména hlukem, obtěžovat okolí hřiště a obyvatele obce, 

  - vstupovat na hřiště v nevhodné nebo znečištěné obuvi,(kopačky,…) 

  - vstupovat na hřiště v případě, že je hřiště viditelně poškozené, 

  - vnášet na hřiště sportovní náčiní nesplňující bezpečnostní požadavky a způsobilé ohrožovat bezpečnost ostatních   

     uživatelů hřiště a poškozovat hřiště a jeho zařízení, 

  - vnášet na hřiště ostré předměty, skleněné láhve, střelné zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné předměty ohrožující  

    zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat. 
 

3. V případě zjištění jakékoliv závady na hřišti, jeho sportovním zařízení nebo v jeho okolí je uživatel hřiště povinen tuto  

    závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada případných škod vymáhána na uživateli,    

    který hřiště před zjištěním závady užíval.  
 

4. Uživatel hřiště je povinen nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu,  

    a tyto škody provozovateli hřiště nahradit. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad nebo poškození hřiště,   

    musí být ihned nahlášeny správci, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě. 
 

5. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní  

    uživatele nebo diváky.  

 
V. Povinnosti při užití hřiště 

 

1. Správce hřiště je oprávněn kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi, řešit spory při       

    obsazování a využívání hřiště, v případě porušení tohoto provozního řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout  

    poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (podnapilým, v nevhodné obuvi apod.) a v případě nepříznivého počasí   

    nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz. Správce hřiště je dále oprávněn vymáhat úhradu za případné  

    škody způsobené na hřišti a jeho vybavení. 
 

2. Důležitá telefonní čísla: 

 

605 475 695 Správce hřiště 

150 Hasičský záchranný sbor ČR 

155 Zdravotnická záchranná služba 

158 Policie ČR 

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

Tento provozní řád byl schválen na jednání rady městyse Dolní Čermná dne 13.7.2020  a účinnosti nabyl jeho 

schválením. 

 

                                                                             Petr Helekal 

                                                                                                       starosta Městyse Dolní Čermná  


