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Vnitřní směrnice 

 „Tenisový kurt Čímice „ 
 

 

Název zařízení : Tenisový kurt Čímice 

 

Adresa zařízení : OÚ Čímice,  Čímice 63, 342 01 Sušice, tel. 376 596 477, 

                              e-mail : oučimice@seznam.cz  

                              www: čimice.eu 

 

Provozovatel : 

 

Provozovatelem tenisových kurtů v obci Čímice je Obec Čímice, IČO 43313914, pošta 

Sušice, 342 01. Tenisový kurt se sociálním zařízením a šatnami je umístěn na pozemku číslo 

parcelní 430/1, který je ve vlastnictví obce. Příjezdová cesta k parcele, na které stojí tenisový 

kurt a budova se šatnami je rovněž v majetku obce.  

 

Obec Čímice ustanovila jako zodpovědného pracovníka za chod a správu tenisového kurtu a 

budovy se šatnami, sprchou a WC pana/í : 

Víchová, tel. 606 500 578 

Zájemci se mohou přihlásit ke hře a využití šaten se sprchami a WC denně od 08.00 hod. do 

20.00 hod. Všichni zájemci mají povinnost se seznámit s provozním řádem ještě před 

započetím využití nabízených služeb a dodržovat všechny zde uvedené zásady.  

 

 

Provozní doba: 

 

Provozní doba tenisových kurtů s příslušenstvím je sezónní. Provoz tenisových kurtů začíná 

dnem 1. dubna a končí dnem 30. září.  

 

 

Schválený ceník za využití tenisového kurtu a příslušenství : 

 

Dospělí  - 50,- Kč za 1 hodinu využití kurtu (platí se nájem kurtu, ne počet osob na něm) 

Děti do 15. let – 30,- Kč za 1 hodinu využití kurtu (platí se nájem kurtu, ne počet dětí na něm) 

 

 

Poplatky za využití příslušenství : 

 

Sprcha -  20,- Kč za osobu 

 

 

 

Odvod finančních prostředků : 

 

     Finanční prostředky vybrané za nájem tenisového kurtu a využití sociálních zařízení, 

včetně šaten se odvádějí nejpozději každého 30. dne měsíce pověřené osobě určené Obecním 

úřadem Čímice.     
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Popis zařízení : 

 

     Jedná se o tenisový kurt s umělým povrchem (umělá tráva), který je zasypán drobným 

pískem.  

          Kurt je celý oplocen 3 metrovým pletivem. Součástí areálu kurtu jsou samostatné 

šatnové prostory pro muže a ženy. Totéž platí i pro toalety. V každé šatně je sprchový kout se 

studenou a teplou vodou. Voda je přivedena do objektu z obecního vodovodu. Je pitná. 

Rozbory zajišťuje pravidelně Obec Čímice. Teplá voda je ohřívána v elektrických bojlerech, 

které jsou zásobovány rovněž z obecního vodovodu.   

Odpad je sveden do umělohmotné jímky, která je vyvážena.   

     Parkování je povoleno na zpevněné ploše v horní části pozemku. Parkovací místa jsou 

označena tabulkou „Parkoviště“. Parkování návštěvníků sportovního areálu je povoleno 

výhradně na tomto parkovišti. Parkování zde je osvobozeno od poplatků. 

 

 

Podmínky využití tenisového kurtu : 

 

     Využití tenisového kurtu je podmíněno použitím správné obuvi. Jedná se o obuv, která při 

sportovním výkonu žádným způsobem nepoškodí, neznečistí nebo jinak neznehodnotí povrch 

kurtu. V případě zjištění porušení tohoto pravidla se přestupce vystavuje nebezpečí uhrazení 

nákladů spojených s uvedením povrchu do původního stavu.  

     Při skončení hrací doby má nájemce za povinnost, provést úklid hrací plochy, odnést 

s sebou všechny předměty, které si s sebou přinesl, včetně předmětů, jejichž obsah během 

hrací doby spotřeboval nebo jinak použil. Nájemce je povinen opustit hrací plochu, jakmile 

mu skončí doba, po kterou měl plochu pronajatu. Pokud se zájemce nedostaví do deseti minut 

od doby začátku jeho hrací doby, má se zato, že se již nedostaví. V tomto případě si 

pronajímatel vyhrazuje právo obsadit kurt dalším zájemcem.    

 

 

Podmínky využití šaten, sprch a toalet: 

 

V případě využití šaten, sprch a toalet je zájemce povinen dodržovat hygienické zásady a 

využít pouze prostory jemu vyhrazené. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat jejich 

vybavení a zařízení. V případě, že by došlo k poškození, je nutné o tom neprodleně 

informovat pronajímatele cestou správce. V případě, že bude podobné poškození zjištěno až 

dalším nájemcem, vystavuje se ten, který poškození neohlásil, opatřením ze strany 

pronajímatele. 

Použití toalety a sprchy je zájemce povinen tuto skutečnost hlásit při platbě.    

  

 

 Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění : 

 

     Desinfekce hygienických zařízení je prováděna denně. Jako desinfekční prostředky se 

používají: Savo, Domestos a saponátové prostředky. Úklid se provádí denně. Pomůcky pro 

úklid se skladují v meziprostoru u toalet.  Malování se provede dle potřeby, většinou na 

začátku sezony.  

     Osoba provádějící úklid dostává pracovní a gumové rukavice. Veškeré odpady vzniklé 

využitím kurtu a příslušenství budou rozdělovány dle materiálů a obdobným způsobem budou 

i likvidovány. 
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Za dodržení provozního řádu zodpovídá: správce sportovního areálu pan/í Víchová 

 

 

Vypracoval : Mgr. Josef Jeřábek dne 31.1. 2008. 

 

 

 

Za Obecní úřad Čímice : 

 

 

Jaroslav Kučera 

starosta   


