Zápis č. 3/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 21.08.2020 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě
Přítomno:

6 zastupitelů ( Roman Svoboda omluven), 14 občanů, 2 hosté

Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných.
Konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval
přítomnost většiny zastupitelů – obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta požádal
místostarostku paní Renatu Hrdličkovou o přečtení přijatých usnesení z minulého veřejného
zasedání. K přečteným přijatým usnesením nebylo připomínek. Starosta požádal pana M.
Bláhu a B. Holečka, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh programu dnešního
veřejného zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zpráva o dotaci na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově
Žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok 2021
Stížnost na provoz u požární nádrže v Syřenově
Projednání možné rekonstrukce tenisového kurtu Žďár u Kumburku
Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce
Rozpočtové opatření č.2/2020
Prodej obecních pozemků
Souhlas se stavbou požární zbrojnice v Syřenově

Starosta dále navrhuje zařazení následujících bodů programu, které na pozvánce nejsou
uvedeny a jsou aktuální:
9) Provozní řád sportovního areálu Žďár u Kumburku a jeho nový správce.
10) Různé informace a diskuse
11) Rekapitulace usnesení
12) Závěr
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva,
Program byl schválen.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 1) Zpráva o dotaci na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově
Starosta informoval o dotačním programu ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“, kde
požádal o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice na rok 2021. Do této doby
zatím nebylo o poskytnutí dotace rozhodnuto.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/1:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu žádosti obce Syřenov o
poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice JSDH Syřenov na rok 2021.
Výsledek hlasování : Pro 6 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2021
Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provádí oprava
vnější hradby mezi první a druhou baštou v rozsahu cca 30m. Na tuto akci poskytlo
ministerstvo kultury příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 400
tis. Kč. Podíl obce na této akci je 50 tis. Kč.
Starosta navrhuje požádat ministerstvo kultury o zařazení do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2021 na opravu klenby sklepa hlavní věže ve stejných
částkách jako v tomto roce tj. 400 tis. požadavek na dotaci a 50 tis. podíl obce jako vlastníka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 3/2020/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zařazení do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2021 a to na opravu klenby sklepa
hlavní věže v celkových nákladech 450 tis. Kč, z toho požadavek dotace je 400 tis. Kč, podíl
vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti : nikdo, Zdrželi se: nikdo

*

Ad 3) Stížnost na provoz u požární nádrže v Syřenově
Starosta přečetl dopis manželů Klaisnerových zastupitelstvu obce Syřenov ve věci
požární nádrže v Syřenově. V dopise požadují výmaz odkazu na vyhledavači google na
koupaliště Syřenov, požadují omezení doby koupání a zajištění regulace osob, umístění
zákazové značky vjezdu vozidel. Starosta uvádí, že byl proveden výmaz odkazu na
vyhledavači google, u požární zbrojnice byla umístěna cedulka s označením požární nádrže a
vstupu na vlastní nebezpečí. Starosta navrhuje umístit značku zákaz vjezdu do prostor před
požární nádrží s výjimkou vozidel požární ochrany a vozidel dopravní obsluhy. V diskusi
vzešel podnět umístit k požární nádrži tabulku se zákazem vstupu po 21. hodině z důvodu
čištění vody a její chemického ošetřování.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/3:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat dopis – odpověď manželům
Klaisnerovým, kde bude naznačeno řešení jejich požadavků – výmaz odkazu na koupaliště
Syřenov na internetovém vyhledavači google, umístění značky zákazu vjezdu do prostoru před
požární nádrží s výjimkou vozidel požární ochrany a vozidel dopravní obsluhy a umístění tabulky k
požární nádrži se zákazem vstupu po 21. hodině z důvodu čištění vody a jejího chemického ošetřování.

Výsledek hlasování : Pro 6 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 4) Projednání možné rekonstrukce tenisového kurtu Žďár u Kumburku
Starosta informoval o požadavku občanů Žďáru u Kumburku o nový povrch
tenisového kurtu. Stávající hřiště má antukový povrch a z hlediska povětrnostních i z hlediska
snahy snižovat spotřebu vody je tento povrch nevyhovující. Starosta ale upozorňuje na další
problém a tím je nevyhovující rozměr hřiště. Klasické rozměry tenisového hřiště jsou 18m x
36m. Hřiště Žďár u Kumburku má rozměry 18m x 29m tj. je o 7m kratší. Starosta proto
navrhuje před změnou povrchu hřiště provést jeho prodloužení o 3,5m na východní i západní
straně tj. celkem o 7m. Starosta navrhuje na východní straně vyhotovení opěrné zdi z betonu a
ztraceného bednění do výšky stávající antuky, na západní stěně vyhotovení opěrné zdi
z betonu a ztraceného bednění do výšky 1m nad stávající antuku. Zároveň navrhuje doplnit
oplocení a to na východní straně do výšky 3m a na západní straně do výšky 2m a do
rozšířené plocha navést a zhutnit kámen a štěrk cca 25 cm. Celkový náklad na prodloužení
hřiště odhaduje na cca 360 tis. Kč včetně DPH. Starosta navrhuje, aby prodloužení hřiště
provedl pan Luboš Plichta ještě v tomto roce. Protože se jedná o dvě odlišné věci, navrhuje
starosta hlasovat postupně tak, aby bylo zcela jasné rozhodnutí zastupitelstva. V diskusi bylo
ze strany občanů Žďáru u Kumburku uváděno, že jim jde o nový povrch a ne o rozšíření
plochy. S tímto návrhem starosta nesouhlasí a rozšíření plochy do potřebných rozměrů
považuje za důležité. Vznikl proto kompromisní návrh a to rozšíření jen u západní stěny o 3,5
m
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení prodloužení tenisového kurtu hřiště Žďár u
Kumburku celkem o 3,5 m na západní straně ještě v tomto roce v celkových nákladech 300
tis. Kč. O tuto částku bude v rozpočtovém opatření č. 2/2020 navýšena položka rekonstrukce
sportoviště. Zastupitelstvo schvaluje dodavatele této akce pana Luboš Plichtu z Lomnice nad
Popelkou.
Výsledek hlasování : Pro 4 členové zastupitelstva
Proti: 2 (Fejfar, Nováková)
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 5) Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce:
Starosta informoval o průběhu stavebních akcí v tomto roce:
- Oprava MK Syřenov – nový základ cesty
Nový základ obecní cesty v délce 350 m a šířce 4m a hloubce 0,3 m. Celkem
navezeno 1400 t kamene za 190 tis. Kč a práce bagru s dopravou kamene 580 tis. Kč,
materiál od stavebnin Mizera 26 tis. Celkem 796 tis. Ještě bude probíhat kopání
příkopu a povrchová úprava cesty. Je proto nutné navýšení v rozpočtu o 200 tis. Kč
v rozpočtovém opatření.
-

Průzkumný vrt – pod Kumburkem na p.p.č. 2298/5 – byl proveden ve dnech 11 – 14.
května s negativním výsledkem. Náklady průzkumného vrtu jsou 178 tis Kč a 127 tis.
vícenáklady tj. celkem cca 300 tis. Kč

-

Pořízení změny č.2 Územního plánu Syřenov – v rozpočtu 166 tis,-Kč – práce
probíhají, byl uskutečněn průzkum výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin ve
třech lokalitách – výskyt nebyl potvrzen

-

Projektová dokumentace a příprava stavby požární zbrojnice v Syřenově:
příprava dokumentace pro územní řízení je ve fázi shromažďování podkladů – žádost
o územní řízení bude podána na stavební úřad v Lomnici nad Popelkou tento měsíc.

-

Oprava hradu Kumburk ( v rozpočtu 450 tis. Kč) . Oprava není zahájena. Jedná se o
opravu vnější hradby mezi první a druhou baštou hradu v celkových nákladech 450 tis.
Kč, z toho dotace od Ministerstva kultury činí 400 tis. Kč, podíl obce je 50 tis. Kč. Do
15. prosince musí být na ministerstvo kultury zasláno závěrečné vyhodnocení akce.

-

Oprava vodovodu Žďár – akce je zahájena v úseku cca 250 m a to přes zahrady
Kobrle, Buchar a Kracík až k hranici k paní Pelčákové, kde je litina a na ni se oprava
napojí. Materiál je pořízen a je na místě.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace akcí v tomto roce.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 6) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č.2/2020. Rozpočtové
opatření č. 2/2020 je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva ,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 7) Prodej obecních pozemků
Starosta přečetl žádost pana Milana Jirků o odkoupení části p.p.č. 1067 v katastrálním území
Syřenov dle grafické přílohy žádosti. Starosta upozorňuje na to, že zastupitelstvo bude
hlasovat o zveřejnění záměru obce Syřenov prodat část pozemku a navrhuje toto zveřejnění
záměru schválit .
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/7a:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat část
p.p.č. 1067 v katastrálním území Syřenov dle grafické přílohy. Zveřejnění záměru prodeje
bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu 15 dnů.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva ,
Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Starosta dále přečetl žádost zemědělské společnosti ZEOS Lomnice a.s. o odkoupení
pozemku p.p.č. 171/1, 2154 a 2155 vše v katastrálním území Syřenov. Starosta upozorňuje
na to, že zastupitelstvo bude hlasovat o zveřejnění záměru obce Syřenov prodat část pozemku
a navrhuje toto zveřejnění záměru neschválit z toho důvodu, že na uvedených pozemcích je
stavba čerpací stanice a přístup k ní zachovat ve vlastnictví obce Syřenov je v souladu se
záměry Obce Syřenov.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/7b:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat p.p.č.
171/1, p.p.č. 2154 a p.p.č. 2155 vše v katastrálním území Syřenov z toho důvodu, že na
uvedených pozemcích je stavba čerpací stanice ve vlastnictví Obce Syřenov a přístup k ní zachovat ve
vlastnictví je v souladu se záměry Obce Syřenov.

Výsledek hlasování : Pro: 5 členů zastupitelstva , Proti: nikdo, Zdrželi se: 1 ( R. Fejfar)
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 8) Souhlas se stavbou požární zbrojnice Syřenov
Starosta informoval o průběhu řízení o umístění stavby Nové požární zbrojnice, kde
je územním plánem Syřenov takový typ stavby podmíněně povolen, tj. je nutný souhlas
obecního zastupitelstva s umístěním požární zbrojnice v této lokalitě.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/8
Zastupitelstvo obce souhlasí se se stavbou požární zbojnice na p.p.č. 24/1, p.p.č. 24/2, p.p.č.
25, p.p.č. 28, p.p.č. 763/4 a st. 41 vše v katastrálním území Syřenov.
Výsledek hlasování:Pro: 6 členů zastupitelstva, Proti: nikdo , Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 9) Úprava provozního řádu sportovního areálu Žďár
Starosta obce informuje o oznámení ukončení činnosti dosavadního správce hřiště Žďár
u Kumburku paní Radky Stránské. Starosta paní radce Stránské za její práci poděkoval a do
doby zvolení nového správce bude tuto čisnnto zajišťovat sám. Starosta navrhuje úpravu
provozních řádů sportovních areálu v Syřenově i ve Žďáru u Kumburku a to v článku 1 bod
2: nájem tenisového kurtu pro cizí. Starosta navrhuje zvýšení poplatku – nájem kurtu na 100
Kč za 1 hod., dále navrhuje zachovat nájem areálu jen pro místní a pokud půjde o firemní akci
tak s poplatkem 1000 Kč/den a se zálohou 5000,-Kč. S tím, že záloha bude vrácena po
předání areálu v původním stavu (po provedení úklidu). Starosta obce se pověřuje k vydání
aktualizovaného provozního řádu - v příloze č. 2 tohoto zápisu
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020/9
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu provozního řádu sportovního areálu Žďár u Kumburku
dle návrhu starosty obce
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva, Proti: nikdo , Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 10 Různé informace a diskuse
- Stav účtu obce Syřenov 2150 tis.
- 29.8.2020 opékání kýt na hřišti Žďár u Kumburku od 16 hod
- 22.8 – 23.8. – uzavírka silnice v Nové Vsi nad Popelkou
- 7.9. – 12.12. - uzavírka silnice v Nové Vsi nad Popelkou
- 12.9. Kumburké svítání
*

*

*

Ad 11) Rekapitulace přijatých usnesení :
Usnesení č. 3/2020/1:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu žádosti obce
Syřenov o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice JSDH Syřenov na rok 2021.
Usnesení 3/2020/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zařazení do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2021 a to na opravu klenby sklepa
hlavní věže v celkových nákladech 450 tis. Kč, z toho požadavek dotace je 400 tis. Kč, podíl
vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
Usnesení č. 3/2020/3:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat dopis – odpověď manželům
Klaisnerovým, kde bude naznačeno řešení jejich požadavků – výmaz odkazu na koupaliště
Syřenov na internetovém vyhledavači google, umístění značky zákazu vjezdu do prostoru před
požární nádrží s výjimkou vozidel požární ochrany a vozidel dopravní obsluhy a umístění tabulky k
požární nádrži se zákazem vstupu po 21. hodině z důvodu čištění vody a jejího chemického ošetřování.

Usnesení č. 3/2020/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení prodloužení tenisového kurtu hřiště Žďár u
Kumburku celkem o 3,5 m na západní straně ještě v tomto roce v celkových nákladech 300
tis. Kč. O tuto částku bude v rozpočtovém opatření č. 2/2020 navýšena položka rekonstrukce
sportoviště. Zastupitelstvo schvaluje dodavatele této akce pana Luboš Plichtu z Lomnice nad
Popelkou.

Usnesení č. 3/2020/5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace akcí v tomto roce.
Usnesení č. 3/2020/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
Usnesení č. 3/2020/7a:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat část
p.p.č. 1067 v katastrálním území Syřenov dle grafické přílohy. Zveřejnění záměru prodeje
bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu 15 dnů.
Usnesení č. 3/2020/7b:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat p.p.č.
171/1, p.p.č. 2154 a p.p.č. 2155 vše v katastrálním území Syřenov z toho důvodu, že na
uvedených pozemcích je stavba čerpací stanice ve vlastnictví Obce Syřenov a přístup k ní zachovat ve
vlastnictví je v souladu se záměry Obce Syřenov.

Usnesení č. 3/2020/8
Zastupitelstvo obce souhlasí se se stavbou požární zbojnice na p.p.č. 24/1, p.p.č. 24/2, p.p.č.
25, p.p.č. 28, p.p.č. 763/4 a st. 41 vše v katastrálním území Syřenov.
Usnesení č. 3/2020/9
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu provozního řádu sportovního areálu Žďár u Kumburku
dle návrhu starosty obce
*
*
*
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce v 21:30
hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
- č. 1… Rozpočtové opatření č. 2/2020
- č. 2 … Provozní řád hřiště Žďár u Kumburku
Zápis byl vyhotoven dne 21.08.2020

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Milan Bláha …..................................
Bohumil Holeček ……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….
Razítko obce

Příloha č. 1

Rozpočtové opatření č. 2/2020
Příjmy:
Par. Pol:
Má dáti
Dal
Jednorázový příspěvek
- 4111 ………………………………..281.250,Dotace na Kumburk ….. - 4116 ………………………………400.000,--------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem:
681.250,Výdaje:
Par. Pol:
Má dáti
Dal
Oprava Kumburku ……. 3322 5171 ………………………..
400.000,Oprava cesty Syřenov…… 2212 5171 ………………………..
200.000,Nákup vody od ZEOS ….. 2310 5151 …………………………
81.250,Rekonstrukce hřiště Žďár 3419 6121 ……………………….
300.000,--------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem:
981.250,Financování :

Par.
-

Pol:
8115

Má dáti
Dal
………………………
300.000,-

Schváleno usnesením 3/2020/6 na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.08.2020.

Příloha č. 2

Provozní řád sportovního areálu Žďár u Kumburku
Základní pojmy:
Provozovatel: Obec Syřenov, Syřenov 68, IČ: 00276189, tel. 723 251 467
Správce: Ing. Vlastimil Kraus, Žďár u Kumburku 1, tel. 723 251 467
Místní: osoba s trvalým pobytem v Obci Syřenov
Cizí: osoba bez trvalého pobytu v Obci Syřenov
Článek 1. Vstup na tenisové kurty
1. Používání tenisového kurtu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou,
který návštěvník uhradí správci. Vstupem do prostor tenisového areálu je každý
návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů
správce. Bez souhlasu správce je vstup na hrací plochu tenisového kurtu zakázán
2. Ceník je stanoven takto:
- nájem tenisového kurtu pro místní………. bez poplatku
- nájem tenisového kurtu pro cizí………….100 Kč na 60 minut
- záloha za klíče od tenisového kurtu……… 200 Kč
- nájem areálu pouze pro místní…………… bez poplatku
- nájem areálu pro místní ale firemní akce…. 1000,-Kč/den + 5000 záloha na
úklid
3. Herní doba na tenisovém kurtu je stanovena na zpravidla 60 minut. Maximální trvání
hry (obsazení kurtu) je stanoveno na 3 hodiny, nebude-li správcem stanovena
výjimka.
4. Provozní doba je stanovena od 15.4 do 31.10 kalendářního roku vždy od 08.00 hod do
21.00 hod, nebude-li správcem stanoveno jinak (zejména s ohledem na povětrnostní
podmínky)
5. Rezervace tenisového kurtu je možné provést u správce na základě rozvrhu a herního
plánu.
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Článek 2. Práva a povinnosti návštěvníků
Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech
míst a zařízení sportovního areálu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i
ostatních.
Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí.
Vstup na tenisový kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
Vstupovat na tenisový kurt je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo v obuvi, která
povrch kurtu nepoškodí.
Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostorách sportovního
areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci .
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, Jsou povinni hradit škody nebo ztráty,
které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu tak na majetku ostatních osob.
Přání a stížnosti týkající se provozu sportovního areálu mohou návštěvníci uplatnit u
správce nebo přímo u provozovatele
Každý hráč je před zahájením hry a po ukončení hrací doby povinen připravit a
uklidit tenisový kurt podle instrukcí, viz „Údržba antukového kurtu“, která je
přílohou tohoto provozního řádu.

Článek 3. Zakázané činnosti v areálu
1. V prostorách sportovního areálu je zakázáno:
- chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
- rušit klid ostatních návštěvníků
- znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a pod…
- vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
- hraní na podmáčeném povrchu
- vjíždět na antukový kurt na kole
- opírat kolo o oplocení či budovy v celém areálu
2. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, bude se chovat
nepřístojným způsobem nebo neuposlechne pokynů správce či zástupce
provozovatele. Neopustí-li návštěvník v takových případech sportovní areál, může
správce či zástupce provozovatele požádat o zakročení policie ČR.
Provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Syřenov dne 21.8.2020

………………………………
místostarostka
Renata Hrdličková

……………………………………
starosta
Ing. Vlastimil Kraus

