Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN
č. 3/2007

Provozní řád dětského hřiště obce Zdětín
Zastupitelstvo obce Zdětín se na svém zasedání dne 3.12.2007 usnesením č. 8/2007 usneslo vydat
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Provozní řád dětského hřiště obce Zdětín
Provozovatel:

OBEC ZDĚTÍN , Zdětín 49,798 43 p.Ptení IČ:00600105
e-mail: obeczdetin@volny.cz www.mesta.obce.cz/zdetin

Každý návštěvník se seznámí před užitím herních sestav s tímto provozním řádem a zavazuje se řád
dodržovat a dbát pokynů provozovatele!
Veškerá činnost prováděná na herních sestavách je pouze na vlastní nebezpečí !
Dětem mladším 6ti let je vstup na hřiště a užívání herních prvků povoleno jen pod trvalým dozorem
dospělé osoby, která je obeznámena s provozním řádem !
Podmínky provozu:
- přísný zákaz ničení herních prvků,každý návštěvník, který způsobí na hřišti škodu je povinen ji
uhradit, případně zajistit opravu na své náklady.
- každý návštěvník hřiště je povinen udržovat na hřišti pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné
plastové láhve apod. K likvidaci odpadků slouží koše
- přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat, která by mohli svými exkrementy znečistit herní plochu
hřiště
- v dopadovém prostoru herních prvků a na nich platí přísný zákaz kouření, manipulace s
otevřeným ohněm, konzumace alkoholických nápojů a omamných látek.
- je zakázáno nosit na hřiště nápoje ve skleněných lahvích !
- je zakázáno ničení rostlin v celém areálu a lezení na stromy
- je zakázáno používat herní sestavy jsou-li namrzlé , se závadou nebo kluzké
- děti do 6 let mohou navštěvovat herní prvky jen v doprovodu dospělé osoby
- dodržujte věkovou kategorii pro jakou je prvek určen ( viz štítek na jednotlivých sestavách)
- veškeré úrazy nebo poškození herních prvků musí být neprodleně oznámeny provozovateli, aby
bylo možné provést okamžité opatření k nápravě
- kontroly se provádí v souladu s Pokyny pro provoz,kontrolu a údržbu vydané fy.FloraServis
- výměna písku v pískovišti 1x ročně
- revize herních prvků 1x ročně ( firma FloraServis )
- výrobky splňují povinné normy ČSN EN 1176: 2000 a 1177:1998, pro bezpečnost a provoz
dětských hřišť a mají příslušné certifikáty
UPOZORNĚNÍ: V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z plochy
dětského hřiště a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení,
případně předmětem šetření Policie ČR

HŘIŠTĚ JE URČENO VEŘEJNOSTI
HERNÍ PRVKY JEN DĚTEM OD 3-14 ROKŮ!

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Robert Kříž
Starosta

Vyhláška zveřejněna dne: 14.12.2007
Vyhláška z úřední desky sňata dne: 31.12.2007

Zdeňka Kvapilová
Místostarosta

