OBEC PÍSEČNÉ
Zastupitelstvo obce Písečné
Vnitřní předpis, kterým se vydává provozní řád hřiště „Na výletišti“
Zastupitelstvo obce Písečné se na svém zasedání dne 10. 6. 2020 usnesením č. 2/2020-9 usneslo vydat
provozní řád hřiště „Na výletišti“.
I.
Provozní řád hřiště „Na výletišti“ (dále jen „hřiště“) obce Písečné slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti
a ochrany zdraví uživatelů veřejného hřiště, je bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky
a uživatele.
Provozovatelem hřiště je obec Písečné. Areál hřiště sestává z plochy pro míčové hry, antukové plochy,
plochy určené pro hru pétanque a podobné hry, plochy s chodníkovými hrami, herních prvků: houpadlo
lev, šplhací sestava, domeček, veslovací fitness stroj.
Po celou dobu užívání hřiště je třeba dodržovat bezpečnost a ochranu majetku nacházejícího se v areálu
hřiště. Provozní doba dle aktuálního počasí.
II.
Vstup do areálu je povolen přístupovými prostory. V případě zjištění jakékoli závady na herních prvcích
nebo prostoru hřiště je uživatel povinen tuto závadu nahlásit na OÚ Písečné nebo správci hřiště, viz
kontakty níže.
Herní prvky jsou určeny dětem od 3 do 14 let, veslovací stroj uživatelům od 14 let – není limitován horní
věkovou hranicí. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu zletilé osoby. Za bezpečnost dětí
na hřišti odpovídají zákonní zástupci. Dospělá osoba je povinna zkontrolovat herní prvek před tím, než
se s ním dítě dostane do kontaktu.
Houpací lev, šplhací sestava, domeček a veslovací stroj jsou certifikovány dle platných norem. Ostatní
prvky (houpačky, kolotoč, kulová prolézačka) nacházející se na hřišti nejsou certifikovány k veřejnému
užití a jejich užívání není dovoleno. Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce, či dohlížející osoba.
III.
V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování hracích ploch, herních prvků,
sportovních potřeb.
Na hřišti je zakázáno:
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
• vstupovat na antukové hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, boty s hroty, podpatky) a v případě
nepříznivých povětrnostních podmínek a v době po dešti
• odhazování žvýkaček v prostoru hřiště
• jezdit na antukovém hřišti na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích, odrážedlech,
dětských motorkách, jezdit kočárkem apod.
• manipulovat s ostrými předměty
• kouření, konzumace alkoholu (s výjimkou povolených akcí) a užívání omamných látek, přinášení
zbraní, výbušnin, jedovatých látek, chemikálií a jiných předmětů ohrožujících zdraví
a bezpečnost
• vjezd motorových vozidel s výjimkou obsluhy nebo povolením provozovatele
• poškozování zařízení a vybavení hřiště a zeleně, provádění jakýchkoli úprav bez souhlasu
provozovatele
• rozdělávat a manipulovat s ohněm v areálu hřiště s výjimkou vymezeného prostoru „tábořiště“
• uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat okolí
• stup se psy a jinými zvířaty „na volno“ bez vodítka

Vstup na herní a fitness prvky je zakázán:
• pokud je prvek kluzký nebo jeho povrch namrzlý nebo je-li na něm zjištěna závada
• pokud se na ploše pod herními prvky nebo přímo na prvcích nachází předměty, které by mohly
ohrozit zdraví
V horkém počasí může být povrch rozpálen na teplotu, při které hrozí popálení při doteku. Dohlížejí
osoba je povinna teplotu předem zkontrolovat a případně dítěti vstup na prvek zakázat.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v prostoru hřiště způsobené neopatrností
nebo nedodržováním provozního řádu, a to i v případě použití poškozeného zařízení. Současně nenese
odpovědnost za případnou ztrátu odložených věcí. Zimní údržba zpevněné plochy není prováděna.
IV.
Při nedodržení výše uvedených ustanovení může správce, nebo jiný oprávněný pracovník uživatele
z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů bude správce informovat policii ČR. Porušení tohoto
řádu bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Správce hřiště je
oprávněn kontrolovat totožnost osob v prostoru hřiště, pokud mu není jejich totožnost známa a vykázat
osoby z prostoru hřiště v případech porušení provozního řádu.
Dodržujte pořádek a čistotu. Plastový odpad vhazujte do žluté popelnice, ostatní odpad do černé
popelnice umístěné v areálu hřiště.
Tento provozní řád nabývá platnosti dnem jeho vyvěšení a jeho případné změny jsou vyvěšeny
na stránkách obce Písečné https://obec-pisecne.cz.
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