
Zápis č. 4/2021 z mimořádného jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 
21.4.2021 

 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Tyler Stanislav, Zeman Lukáš  
Omluven: Ing. Šváb Miroslav 
Za nohejbalový klub Klenovka: Beskyba Vratislav, Vachek Michal, Veselý Pavel 
Za tenisovou skupinu: Hromádko Martin, Kramář Bohuslav, Stefanov Darek 
 
Jednání s účastí členů osadního výboru, zástupců nohejbalového klubu a příznivců tenisu svolal předseda 
osadního výnoru Klenovka k projednání podmínek využívání víceúčelového antukového hřiště, výběr 
správce hřiště a výběr správce rezervačního sytému pro využívání hřiště. Na úvod seznámil Ing. Skala 
přítomné s úvodním návrhem podmínek užívání hřiště. 
Z následné diskuse vyplynuly tyto zásady, na kterých se shodli všichni přítomní účastníci jednání: 

1. Použit bude navrhovaný rezervační systém, který je dle vyjádření zástupců tenisu shodný s tím, 
který byl doposud pro potřeby rezervace tenistů využíván. 

2. Návrh na správce rezervačního systému předloží účastníci jednání předsedovi osadního výboru do 
30.4.2021 a poté bude osadním výborem správce systému stanoven. 

3. Na správce hřiště byl navržen p. Kramář, na tomto návrhu byla shoda všech přítomných. 
4. Na hřišti bude vyvěšen provozní řád pro užívání hřiště, který budou uživatelé povinni respektovat. 
5. Vstup na hřiště a jeho užívání je na vlastní nebezpečí uživatelů. 
6. Uživatelé hřiště jsou povinni uvést po ukončení hry povrch hřiště do řádného stavu. V případě 

opakovaného neuvedení hřiště do řádného stavu budou uživateli další rezervace zrušeny. 
7. Pokud uživatel při příchodu na hřiště zjistí nedostatky v uvedení hřiště do řádného stavu předchozím 

uživatelem, je povinen pořídit fotodokumentaci nedostatků a neprodleně ohlásit situaci správci hřiště. 
8. Rezervaci užívání hřiště lze v rezervačním systému maximálně na 14 dnů dopředu při větších akcích 

typu turnaje apod. Jednorázové užití ke hře lze provést maximálně dva dny dopředu. 
9. V případě, že uživatel, který rezervaci hřiště v systému provedl a nebude z jakýchkoliv důvodů hřiště 

užívat, je povinen rezervaci neprodleně zrušit v systému, nebo o zrušení informovat správce 
rezervačního systému. Totéž platí i pro přednostně vyčleněné termíny. 

10. V rezervačním systému budou přednostně vyčleněny termíny pro trénink (každé pondělí od 18,00 
hodin) a soutěžní zápasy nohejbalového klubu (středa od 16.30 hodin dle hracího řádu ONS 
Pardubice). 

11. V rezervačním systému budou dále přednostně vyčleněny termíny pro trénink dětí. 
12. Občané městské části Klenovka a členové nohejbalového klubu Klondajk Klenovka a jejich soupeři 

v soutěžních zápasech mají využívání hřiště zdarma.  
13. Uživatelé, kteří nejsou uvedeni v odst.12 a chtějí hřiště častěji využívat, jsou povinni uhradit správci 

rezervačního systému uživatelský roční poplatek 1000,- Kč nebo v případě jednorázového vstupu na 
hřiště po řádné rezervaci uhradit správci rezervačního systému poplatek 100 Kč. Jednorázový vstup 
na hřiště v tomto případě platí na max 2 hodiny. O prostředcích z využívání hřiště je správce rez 
systému povinen řádnou evidenci, kterou předkládá ke kontrole osadnímu výboru. Tyto prostředky 
jsou přednostně určeny pro údržbu hřiště, použití schvaluje osadní výbor. 

14. Údržbu hřiště kontroluje namátkově správce hřiště a v případě potřeby zajišťuje potřebné práce na 
údržbě hřiště v součinnosti s předsedou osadního výboru vyhlášením brigády z řad uživatelů hřiště. 
Za nohejbalový klub Klondajk Klenovka zajišťuje součinnost p. Beskyba. 

15. Klíč k WC bude k dispozici uživatelům na určeném místě na hřišti. 
16. O využívání skládku rozhodne osadní výbor a pravidla budou součástí provozní řádu dle odst.4. 
17. Brigáda na přípravu hřiště na sezonu se koná v sobotu 24.4.2021 od 9.00 hodin. 

 
V Klenovce 21.4.2021 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  


