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335 01 Nepomuk 

IČ: 00256935, DIČ: CZ00256935 
 

Provozní řád  
Schválen zastupitelstvem obce dne 20. 9. 2019 usnesením číslo 10/2019. 

Tenisový kurt Starý Smolivec 
Čl. I 

Využívání hřiště 
 

1. Provozovatelem Tenisového kurtu (dále jen TK) je Obec Mladý Smolivec, Mladý 
Smolivec 95, 335 01 Nepomuk. 

2. TK je určen k aktivnímu odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin 
z Mladosmolivecka. 

3. Uživatel TK může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního 
řádu. 

4. Uživatel TK je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh 
sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku. 

5. TK smí být používán ke sportu, ke kterému byl vybudován – tenisu. 

Čl. II 
Provoz a správa hřiště 

1. Za plynulý provoz TK odpovídá pověřený správce. 
2. Provozní doba TK je pro veřejnost: 

pondělí – čtvrtek    8:00 – 20:00 hod 
svátky, pátky, soboty, neděle  8:00 – 22:00 hod 
dle objednávek. 

3. Objednávky si zajišťují objednavatelé v rezervačním systému obce na stránkách 
www.mladysmolivec.cz , nebo ojediněle u správce TK Martiny Stoklasové na telefonu 
775 201 194. 

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek je správce oprávněn omezit nebo zcela 
zrušit provoz TK. Objednaný zájemce má přednost před neobjednaným. 

5. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu 
ohlásit nejpozději 1 hodinu před stanoveným časem správci. 

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 
hřiště. 

Čl. III 
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1. V prostoru TK je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy. 
 
 
 



 
2. V této souvislosti zde platí: 

– zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů 
– zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu 
– zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
– zákaz vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem), 

obuv nesmí narušovat povrch nevhodnou podrážkou 
– zákaz lezení a houpání na konstrukcích zábradlí, plotů a branek 
– zákaz vstupu se zvířaty 
– zákaz manipulace s ostrými předměty 
– zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená 

místa 
– zákaz konzumace jídla všeho druhu a odhazování žvýkaček 
– zákaz vstupu podnapilým osobám 

3. Pro hráče platí, že na TK musí používat pouze tenisovou sportovní obuv čistou (nesmí 
být zašpiněné podrážky od bláta, antuky či jiných materiálů). Do sportovní obuvi se 
každý hráč přezuje v prostoru před tenisovým kurtem na dlažbě či na koberci vedle 
laviček pro hráče. 

4. Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na TK, se dostatečně seznámí s tímto 
provozním řádem a budou bezpodmínečně dohodnuté časy zahájení a ukončení hry. 

5. Hřiště je možno obsadit na smluvenou dobu včetně přípravy a závěrečného úklidu tak, 
aby bylo připraveno pro další zájemce. V případě, že nejsou zájemci o další hru, lze 
pobyt prodloužit. 

6. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu TK 
pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat hru pouze z určených prostor. 

7. Uživatel TK nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat 
nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

8. V případě souběžného konání kulturní či sportovní akce je uživatel povinen respektovat 
pokyny pořadatelů v zájmu jejího nerušeného průběhu. 

9. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu a 
neodpovídá za ztrátu odložených věcí. 

 
Čl. IV 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 
 

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského 

soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutné sdělit správci sportovního areálu. 
3. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Správce má 

právo a povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování nebo požádat o odchod 
ze sportoviště. 

Důležitá telefonní čísla: 
 

tísňové volání 112 hasiči 150 záchranná služba 155 policie 158 
 

Obecní úřad 371585145, 602175471 
 
V Mladém Smolivci 20. 9. 2019 


