OBEC ZDUCHOVICE

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZDUCHOVICE
Vážení návštěvníci žádáme Vás, o seznámení se s tímto provozním a
návštěvním řádem hřiště před prvním použitím hřiště.
Přejeme příjemný a klidný pobyt na dětském hřišti Vám i Vašim dětem.
Výstavba dětského byla realizována s finančním přispěním
Středočeského kraje.
Provozní řád veřejného dětského hřiště vydaný dne 25. 8. 2017
1) Tento provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
2) Provozovatelem hřiště je Obec Zduchovice, 262 63 Zduchovice 55
3) Provozní doba je:

4)

5)

6)
7)
8)

9)

duben – září 8:00 – 21:00 hod.
říjen – březen 9:00 – 17:00 hod.
Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 14
let. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající
dozor a dohled nad dětmi.
Každé dítě musí být při užívání dětské hřiště, pískoviště, herních prvků a vybavení
dětského hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodičů, zákonného zástupce či jiné
odpovědné osoby) a nesmí být ponecháno bez dozoru.
Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným
infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí
rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné.
Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou
škodu ve prospěch provozovatele.
Děti nesmějí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo
prostory a zařízení hřiště, které nejsou k těmto aktivitám určeny.

Návštěvník je povinen:






seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a
dodržovat pravidla slušného chování
šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a
pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí
v pořádku. V případě, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dospělá
osoba (rodiče, zákonný zástupce, odpovědná osoba) připustit, aby je dítě použilo.
zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za
odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

Návštěvníkům je zakázáno:

 vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu
 je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje
 houpání se na řetízkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama,
popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
 přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou
 vylézání na střechy věží a posezení
 přelézání zábran a zábradlí
 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s
vybavením a zařízením dětského hřiště
 používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání,
přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek
dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného
užívání
 používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu,
při níž hrozí vznik popálenin při doteku
 vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo
je jeho povrch namrzlý
 přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu,
nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
 odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv
znečisťovat hřiště a jeho okolí
 kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
 stanovat, nocovat nebo jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
 vstupovat se psy a jinými zvířaty
 pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích,
skateboardu apod.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a
ostatních předpisů.
Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny pro „kontrolu a údržbu dětského
hřiště“ – příloha č. 1.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo
vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad
Zduchovice, tel. 318 697 101, 737 444 519, případně na email: obec@obeczduchovice.cz
Důležitá telefonní čísla:
záchranná služba 155; policie 158; hasiči 150; tísňová linka 112
Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen zastupitelstvem obce Zduchovice.

Nové dětské hřiště Zduchovice
POKYNY PRO ÚDRŽBU (Příloha č. 1 provozního a návštěvního řádu)
Provozovatel: Obec Zduchovice, 262 63 Zduchovice 55
Kontakt: tel.: 318 697 101, 737 444 519, email: obec@obeczduchovice.cz
Správce hřiště: Petr Švagr, starosta

Provozní doba:
od 1. dubna do 30. září od 8,00 hodin - 21,00 hodin
od 1. října do 31. března od 9,00 hodin - 17,00 hodin





Mimo provozní dobu je dětské hřiště uzavřeno a platí zde zákaz vstupu
Používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným
užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za
případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 14 let. Dětem mladším 6 let je povoleno používat
zařízení dětského hřiště pouze v doprovodu dospělé odpovědné osoby.
Uživatelé hřiště jsou upozorněni na možné nebezpečí úrazu spojeného s výškovou nerovnosti
terénu a osazených prvků a nesprávným nebo nevhodným užíváním instalovaných zařízení.

Režim údržby
Obec Zduchovice zodpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o herní prvky a mobiliář, odstraňování
závad, péči o zeleň, pravidelné revize a provozní kontroly hracích prvků hřiště.
Údržbu hřiště, spočívající zejména v jeho úklidu, kontrolách zařízeni a v odstraňování zjištěných závad
zajišťuje obec takto:
1) Kontrolu stavu herních prvků a běžnou vizuální kontrolu zařízeni - 1 x týdně.
2) Opravy prvků odbornou způsobilou osobou.
3) Provozní kontrolu a údržbu zařízení zajišťuje v souladu s pokyny výrobců zařízení dle ČSN EN
1176 v platném znění (odborná firma lx ročně).

Závěrečná ustanovení
1) Nedodržuje-li uživatel tento návštěvní a provozní řád je správce, nebo zástupce provozovatele (člen
zastupitelstva obce) oprávněn jej z hřiště vykázat.
2) Všichni uživatelé víceúčelového hřiště jsou bezpodmínečné povinni dodržovat pokyny a nařízeni
úřadu, správce a dalších osob, kteří budou mít oprávněni dané úřadem obce.
3) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v
souvislosti s provozem hřiště je nutno oznámit ob.úřadu na tel.č. 737 444 519.
Tento provozní řád (a jeho případné změny) bude vyvěšen na informační desce u dětského hřiště a na
webových stránkách obce www.obeczduchovice.cz

