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PRoVozNí Řno
trNlsovÉHo nREÁtu poo ČrnNÝM LrsrM ŽnMgrnK

t. Úvod
Důvod / úče| zpracová n í Provo z. řádu tenisového a reá |u (dá |e,, PŘ..).

PŘ je závazný pro všechny osoby zdržující se v daných objektech tenisového areá|u Pod Černým

|esem v Žamberku. PŘ specifikuje popis a provoz zařízení, povinnosti nájemce, provozovate|e a

návštěvníků, bezpečnostní a požární předpisy, dopravní dostupnost a oprávnění majitele zařízení.

2. Všeobecně o zařízení
a) Název a rozsah zařízení: Tenisový areá|-tenisová ha|a (2 kurty) s klubovým zázemím a terasou,

6 venkovních dvorců a 1 minídvorec s odrazovou stěnou,

b) Majite| zařízení: Město Žamberk, Masarykovo nám 166, Žamberk,

|Čo:oo279846
telefon: 465 670 211 (300)

c) Nájemce:ToSK Žamberk, U koupaliště 1362,564 01Žamberk
|Čo: 26652871'
statutární zástupce: Ing. Stanis|av Tajbr, předseda ToSK
telefon: 724 I93 236,775 600 334

3. Zabezpečení provozu:

a) Provozní doba: * vnitřní prostory (hala): denně 8,o0 - 23,00 hod.

venkovní prostory (kurty): duben - říjen 8.00 - 2O.O0 hod.

b) Správce / provozovate|: Radek Neugebauer
telefon: 724 193 236, 737 526 964

Zák|adníúdaje k provozu, rezervaci kurtů a ceník řeší,,Návštěvnířád,, (zpracovanýnájemcem).

4. TechnickÝ popis zařízení:
a) Venkovní hrací p|ochv: Šest tenisových kurtů s antukovým povrchem a jeden minikurt

s antukovým povrchem a jedna odrazová stěna vše op|ocené v jeden areá|.

Ke kropení povrchu kurtů s|ouží rozvod vody spo|ečný vždy ke dvěma kurtům.

b) Tenisová hala: Pevná vazníková konstrukce opláštěná dvouvrstvou p|astovou p|achtou, vytápění

tep|ovzdušné. Uvnitř se dvěma kurty se ze|enou antukou.

c) Sociá|ní zařízení a zázemí ha|v:
* sociá|ní zařízení: Wc - 2

sprchy-2vkaždéšatně
šatny - 3

* k|ubovna ToSK: vybavená kuchyňkou a barem s možností podávat základní občerstvení pro

návštěvníky tenisového areá|u. Kapacita míst 24 k sezení. Provozní doba odpovídá provozní

době tenisového areá|u' odpovědná osoba Lenka Neugebauerová. Součástí k|ubovny je i sk|ad a

venkovníterasa přímo propojená s k|ubovnou.
* kote|na: p|ynový kote| a ohřívač vody na zemní p|yn určený k vytápěník|ubového zázemí a

ohřevu tep|é vody. V kote|ně je dá|e umístěna tep|ovzdušná jednotka s p|ynovým hořákem pro

Vytápění ha|y. Nájemce určí a zabezpečívyško|ení obs|uhy p|ynového zařízení.



x kance|ář ToSK
* sk|ad zásobní antuky a nářadí
* komunikační a parkovací p|ochy.

5. Povinnosti provozovatele

Povinnostijsou zakotveny v mandátní sm|ouvě uzavřené mezi firmou Radek Neugebauer a ToSK

Žamberk ze dne 25.12.2006. Správcem je Radek Neugebauer.

ProvozovateI za bezpečuje :
- osvět|enívně i uvnitř - v sou|adu s bezpečnostními požadavky a dle stavební dokumentace,
- mikroklima ve vnitř. prostorách _ v sou|adu s požadavky pro sportovní zařízení,

- úklid: zabezpečen na základě mandátní sm|ouvy,
- manipu|aci s odpady: odpad je uk|ádán a tříděn do vlastních nebo pronajatých nádob včetně

bioodpadu. odvoz řešen v sou|adu s odvozovým p|ánem města.
- dodržování návštěvního řádu zpracovaného nájemcem

dod ržová n í požá rn ího řád u zpracova ného pronajímateIem,

- provoznía kontro|ní záznamy.. odečet p|ynoměru a e|ektroměru provádípravide|ně 1x měsíčně

správce a eviduje technický řediteITosK.
- odpovědnost za od|ožené věci. provozovate| odpovídá za škody na věcech od|ožených na místě

k tomu určeném (šatna, věšáky v k|ubovně, ...).

Právo vykázat náVštěVníka:
- porušuje-|i tento provoznířád, bezpečnostní a požární předpisy,

- podnapilého a pod v|ivem drog,
- znečišťuje prostory areá|u, poškozuje majetek,

Zabezpečuje u oprávněných osob či firem provádění pravide|ných revizí a kontro|y energií (p|yn, EE,

hasebníprostředky, ..')v sou|adu s p|atnou |egis|ativou a ČSN.

označení vnitřních prostor bezpečnostními značkami v souladu s NV č. I1'/2oo2 sb.

6. Povinnosti návštěvníků:
Povinnost dodržovat provozní, návštěvní a poŽární řád, při použití sportovišť respektovat svůj

zdravotní stav i ostatních návštěvníků, nevstupovat do areá|u v podnapi|ém stavu nebo pod v|ivem

omamných látek. Každý návštěvník je povinen respektovat pokyny správce, před zahájením hry

povrch dvorců v ce|é p|oše řádně nakropit, po ukončeníhry zarovnat pravítkem a zamést. V případě

namočených a měkkých dvorců (např. po dešti) je Vstup na dvorce zakázán. Veškeré zjištěné

nedostatky a závady neprodleně hlásit správci.

Na kurtech íe zakázáno:
- použitíjiné obuvi než|i určené k tenisu (sportovníobuv s podrážkou bez výstupů a hrotů),

- provozovat jiné sporty,
- znečišťování prostor a poškozování zařízení areá|u,

- vstupovat v podnapi|ém stavu a pod v|ivem omamných |átek,

- Vstupovat se zvířaty,
- vnášení nápojů ve sk|eněných oba|ech do prostor ha|y a dvorců.

7. Všeobecné bezpečnostní a požární předpisv

Dů|ežitá teIefonní čísIa:

- |ékař. s|užba: Po|ik|inika ŽamberkV prac. době- 465676 811, zdravotnízáchranná s|užba - 155

- hasiči (HZS) - 150, pož. stanice Žamberk 950 588 111

- Po|icie Čn _ rsg, obvodníoddě|eníŽamberk _974580751"

- Městská po|icie Žamberk _ 775 580 581
- plyn - poruchy L239,
- e|ektrická energie - poruchy 840 850 860,



- zástupce TosK - 724 I93 236,737 526 964
- zástupce majite|e zařízení _ 465 670 211 (300).

Zaško|ení obs|uhy (da|ších zaměstnanců) - provádí za ToSK technický ředite|.

Zákaz kouření- na dvorcích, v hale a ve vnitřních prostorách k|ubového zázemí; povoleno pouze na

terase při pouŽití popeIníků.

Rozmístění protipožárních prostředků odpovídá poŽární zprávě a je v sou|adu s platnou |egis|ativou.

8. První pomoc

-zař,tzenívybaveno 
lékárničkou - odpovídá správce, umístěnív kanceláři TOSK.

1-. pomoc zajišťuje správce prostřednictvím dostupné odborné |ékařské s|užby .

9. Dopravní dostupnost a parkování

Parkovánívozide|: na parkoviště u tenisového areálu.

Umísťováníjízdních ko|: ve vyhrazeném prostoru v tenisovém areá|u.

10. oprávnění maiitele zařízení
- právo kontro|y dodržování Provozního řádu provozovatelem a zabezpečeníjeho dodržování

ve vztahu k návštěvníkům,
- užívání zařízení k účeIu, ke kterému je určeno,

- kontro|y údrŽby zařízení (prováděnídrobných oprav), provádění stanovených kontrol, revizí a

zkoušek zařízenív souladu s p|atnou |egis|ativou, normativními předpisy a ce|kové péče o objekty,

- dodržován í B)ZP, Po a sm|uvních podmínek (sm|ouva o nájmu ze dne 29.6.2009),

- oprávněnou osobou k provádění kontro|y je starosta města a zaměstnanec Města Žamberk,

Ing' V|adimír Fabián.

Da|ší osoby k provádění kontrol určuje starosta města na zák|adě pís. oprávnění.

11. Závěrečná ustanovení
.) t"nto provozní řád je závazný pro provozovate|e a pro všechny návštěvníky areá|u,

b) doh|ed nad dodržováním PŘ provádítechnický ředite| a správce zařízení,

cj tento Provozní řád tenisového areálu by| schvá|en RM dne 19. 08. 2010 a nabývá účinnosti

dne: 01.09. 2010

V Žamberku dne: 25.8.2010

S-n',-'
a města

Zpracoval dne 20.5.2010:

Ing. V|adimír Fikejs

vedoucí odboru obranv a KŘ

MěÚ Žamberk

Ing. Stanislav Tajbr, předseda ToSK

TO$K;fur,'ngpnn
t., koupališŤě 1362
564 0j Žamberk

ICO: 26652871


