
                     PROVOZNÍ ŘÁD 
                VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ      

                       OBCE POPOVICE 
          

                                           

                                           

 
1) Provozovatelem obecního sportoviště je Obec Popovice. 

2) Měnit a doplňovat provozní řád víceúčelového sportoviště Popovice /dále jen 

sportoviště/ je oprávněno Zastupitelstvo Obce Popovice. 

3) Sportoviště smí být používáno v souladu s tímto provozním řádem. 

4) Sportoviště si může pronajmout uživatel starší 18 let. Za sportující mládež do 

18.let zodpovídá osoba,která si sportoviště pronajala. 
5) Sportoviště smí být používáno ke sportům , ke kterým bylo vybudováno a to tenisu, 

odbíjené, nohejbalu, malé kopané. 

6) Osoby,které budou využívat toto zařízení (dále jen uživatelé) musí bezpodmínečně  

dodržovat pokyny uvedené v tomto provozním řádu , pokyny správce sportoviště, 

řídit se příslušnými paragrafy Občanského zákoníku a ostatními souvisejícími zákony 

vztahujícími se k této činnosti.Provozovatel v žádném případě nenese zodpovědnost 

za případnou újmu na zdraví, způsobenou škodu a další negativní následky způsobené 

uživatelem. 

7) Z technických a ekonomických důvodů není možné zajistit trvalý dohled po celou  

dobu provozu  (tj. 14 hodin denně po celý měsíc červenec a srpen ).Proto upozorňu- 

jeme uživatele , aby ve vlastním zájmu zkontrolovali stav sportoviště ještě před 

zahájením hry a na případné nedostatky ihned upozornili správce (např. 

mobilem), jinak se vystavují nebezpečí , že po nich bude vymáhána úhrada za 

vzniklou škodu. 

8) Uživatel je povinen neprodleně nahlásit škodu,kterou svým jednáním způsobil správci 

Sportoviště , který tuto záležitost předá k dořešení provozovateli. 

9) Klíče od vstupní branky na sportoviště budou uživateli vydány po zaplacení  přísluš- 

ných poplatků.Klíč vydává správce nebo obsluha občerstvení vedle sportoviště. 

10) Uživatel užívá toto sportoviště pouze k účelu, pro který bylo zbudováno. 

11) Uživatel je povinen používat pouze takovou výstroj , která neohrožuje bezpečnost 

jeho osoby ani ostatních účastníků a nepoškozuje povrch a ostatní zařízení sportoviště. 

Zejména obuv musí mít hladkou podrážku a nesmí být zablácená ! 

12) Pokud má uživatel zájem, může po dohodě se správcem dohodnout prodloužení doby  

užívání kurtu nebo hřiště za předpokladu , že tento není v následné době rezervován 

a uživatel neprodleně uhradí navýšení poplatku. 

13) Zakazuje se donáška občerstvení v jiných než plastových obalech. 

14) Osobám,které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, návykových látek apod. je vstup na  

sportoviště přísně zakázán. 

15) V areálu sportoviště platí přísný zákaz kouření ! 

16) Vodění psů a koček není do prostoru sportoviště dovoleno. 

17) Jízda na kole v areálu sportoviště , opírání kol o oplocení není dovoleno 

 



18) Správce sportoviště a jím stanovená osoba je oprávněna okamžitě ukončit užívání 

sportoviště, vykázat všechny osoby,které nedodržují tento provozní řád, svojí činností 

ohrožují bezpečnost svou nebo jiných uživatelů, nebo poškozují majetek a zařízení 

areálu a to bez jakékoliv náhrady za případný nevyužitý čas. 

 

19)Provozovatel je oprávněn vyloučit na blíže neurčenou dobu osoby,které se opakovaně 

     dopustí porušení podmínek provozu, nebo za toto porušení nesou odpovědnost. 

20)Po skončení pronájmu  uvede uživatel sportoviště do původního stavu 

     a veškerý vyprodukovaný odpad uklidí do určených nádob. 

21)Do doby pronájmu se započítává i úklid sportovního nářadí a pomůcek,včetně úklidu 

     sportoviště uživatelem. 

22)Každý uživatel dostane při zaplacení pronájmu sportoviště doklad o zaplacení. 

23)Vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu provozovatele nebo pověřené osoby 

      bude řešit Přestupkový zákon č.200/1990. 

24) Pronájem sportoviště pro organizované spolky Obce Popovice je zdarma v těchto  

      případech:  a) zimní trenink oddílů TJ Sokol Popovice 

                         b)veřejné akce pořádané některou níže jmenovanou složkou předem a 

                            včas hlášené na OÚ Popovice nebo správci sportoviště. 

                            Jedná se o tyto složky: TJ Sokol Popovice , SDH Popovice , 

                            Myslivecké sdružení Popovice 

                         c) akce i pro jiné subjekty předem schválené zastupitelstvem obce   

                             Popovice 

25) Objednávání pronájmu sportoviště nejpozději den předem  na tel. čísle  

                                                      776 102 366 

                                         sl..Voříšková Pavlína, Popovice č.108 

 

 

26) Otvírací doba sportoviště : měsíce květen – září 

       od 09 – 21 hod. 

 

27) Základní poplatky : pronájem tenisového kurtu   

       50   Kč/ hod.                      dospělí 

                                           

       20  Kč/ hod.                    děti do 15 let 

 

       pronájem jednoho hřiště na volejbal,nohejbal 

                                                                                         

                                                50 Kč/hod. 

 

Pronájem hřiště celý den : 500,-Kč 

 

 

 

      Závěrečná ustanovení : 

 

Tento provozní řád byl schválen dne 16.5.2012 Zastupitelstvem Obce Popovice 

 

František Páv ,                                                 Milan Peterka 

starosta Obce Popovice                                  zástupce starosty 

 


