
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE SKRBEŇ

Majitel a provozovatel:

Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň 783 35 Tel.: 585967574, e-mail: obec@skrben.cz

Kontakt na správce:

František Absolon – 731 215 222 Jaroslav Zlámal – 775 654 923

Součásti sportovního areálu:
- hřiště s umělým trávníkem určené pro malou kopanou, volejbal
- hřiště s umělým povrchem určené pro tenis, volejbal, nohejbal
- herna s posilovnou
- zatravněné plochy

Užívání areálu a jeho součástí je na vlastní nebezpečí.
Majitel nenese odpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Provozní podmínky:
1. Na hřiště je dovolen pouze vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, 

cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, 
kolečkových bruslích, skateboardu.

2. Nošení nápojů do sportovního areálu je povoleno pouze v plastových uzavíratelných 
lahvích.

3. Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je do areálu vstup zakázán.

Dále je ve sportovním areálu zakázáno:
- kouření (v celém areálu s výjimkou k tomu vyhrazených míst) 
- konzumace alkoholických nápojů a omamných látek (konzumace alkoholických nápojů je 

dovolena při pořádání turnajů, soutěží a podobných akcí, avšak výhradně mimo hřiště a 
jejich bezprostřední okolí)

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- odhazování žvýkaček na umělý povrch a jeho okolí
- používání zábavné pyrotechniky
- vstup mimo vyhrazenou provozní dobu
- používání otevřeného ohně
- manipulace s ostrými předměty
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- vodění psů a jiných zvířat do celého sportoviště

Povinnosti uživatele:
1. Uživatel si při převzetí hřiště nebo herny a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a 

případné zjištěné závady neprodleně oznámí správci. Pokud tak neučiní, nese plné riziko 
odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem.

2. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést sportoviště nebo hernu do původního stavu a 
provést úklid jím používaných zařízení a prostor. Případné škody, které uživatel způsobí, je 
povinen oznámit správci hřiště, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně 
jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či 
pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
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3. Správce areálu je oprávněn ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat z areálu 
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost 
jiných uživatelů či návštěvníků nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, bez 
nároku na vrácení finanční částky za rezervaci. Při opakovaném porušování podmínek 
provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání 
sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně 
zodpovídají.

Rezervace tenisového hřiště (pro tenis, nohejbal, volejbal):
1. Zájemci si mohou tenisové hřiště rezervovat, a to následujícím způsobem:

a) Hráč musí nejprve zažádat u správce sportoviště o registraci své osoby do seznamu 
hráčů. Toto provede zasláním těchto údajů:
jméno a příjmení
rok narození
e-mailová adresa (login do rezervačního systému)
číslo mobilního telefonu
adresa bydliště
heslo (4-10 znaků) 
na adresu správce sportoviště aca65@seznam.cz, případně osobně u pana 
Františka Absolona. 

b) Správce sportoviště tuto registraci provede v termínu do 2 dnů. O registraci hráče 
vyrozumí správce zasláním e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu. 

c) Poté, co hráč obdrží toto potvrzení, může již provádět svoji rezervaci zvoleného času 
sportoviště. 

d) Rezervaci lze provést z www stránek obce, tedy www.skrben.cz v sekci rezervace 
tenisového hřiště stisknutím tlačítka “Rezervovat”. Dále se hráč přihlásí svou 
e-mailovou adresou a zvoleným heslem a pokračuje dle instrukcí aplikace. 

e) Rezervaci je možné provádět na termín nejméně 1 hodinu dopředu a na dobu 
maximálně 1 měsíce (nelze tedy zarezervovat např. každý čtvrtek v 18 hodin na půl 
roku dopředu). 

2. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh 
sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svou a svých spoluhráčů a o ochranu majetku. 
Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce sportoviště.

3. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit 
nejpozději 6 hodin před stanoveným termínem nebo si sám rezervaci zrušit. Pokud tak 
neučiní, uhradí poplatek za objednaný termín.

4. Platby:
Každý hráč jednorázově za celý uplynulý měsíc, nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce:
- osobně na pokladně OÚ Skrbeň
- elektronicky na účet obce Skrbeň číslo 1801723369/0800 – var. symbol 2111

Do poznámky uveďte: jméno, příjmení/měsíc/rok
5. Ceny:

Pronájem tenisového hřiště: 60,- Kč/hodinu   
50% sleva pro děti a mládež do 18 let včetně a pro osoby ve věku 60 let a více

Tomáš Spurný
  starosta obce
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