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Město Velké Meziříčí

Provozní řád dětského hřiště (DH)
I.
Provozovatel DH:

Údaje o DH

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671
zastoupené Ing. Františkem Bradáčem, starostou

Správce DH:

Technické služby VM s.r.o.,
Třebíčská 655, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 25509659
Odpovědná osoba: Josef Marek

Dohlížející osoba:

Radoslav Prudík,
Oslavická 1854/21, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45486492
Odpovědná osoba: Radoslav Prudík

II.

Základní ustanovení

1) Dětské hřiště je veřejně přístupné - za dále stanovených podmínek má každý právo
vstupovat do jeho areálu a užívat ho k rekreaci a odpočinku. Vybavení hřiště je určeno pro
děti, a to podle stanovené věkové kategorie jednotlivých herních prvků.
2) Provozní řád DH upravuje povinnosti správce, dohlížející osoby a návštěvníků DH.

III.

Provozní doba DH

Provozní doba DH je stanovena denně na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. Osoby, které se
budou zdržovat na DH mimo stanovenou provozní dobu, mohou být z DH vykázány
dohlížející osobou nebo strážníkem Městské policie Velké Meziříčí.

IV.

Povinnosti správce DH

Správce DH je zejména povinen zabezpečovat:
1) Úklid venkovní hrací plochy včetně přehrabání pískoviště a vizuální kontroly technického
stavu herních prvků (Po, St, Pá – vždy do 8,00 hod.).
2) Průběžnou péči o herní prvky a mobiliář DH, okamžité odstranění zjištěných či
nahlášených závad.
3) Údržbu pískoviště (kontrola stavu obrub - odstranění zjištěných závad, průběžné
odstraňování nečistot, 2x ročně překopat písek, 1x ročně výměna písku – březen/duben).
4) Roční revize herních prvků dle příslušné ČSN s provedením následných oprav či výměny.
5) Pravidelnou péči o zeleň (sekání a úklid trávy, úklid listí, drobné prořezy keřů a dřevin).
6) Úklid a odvoz odpadu.
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V.

Povinnosti dohlížející osoby

Dohlížející osoba je zejména povinna:
1) Zajišťovat pravidelný dohled nad dodržováním tohoto řádu ze strany návštěvníků a
správce DH. Pravidelným dohledem se myslí každodenní provedení nejméně jedné
vizuální kontroly DH ze strany dohlížející osoby. Dohlížející osoba povede k tomuto
účelu provozní deník, kde bude zaznamenávat každodenní provedení vizuální kontroly a
případná zjištění.
2) Vyzvat uživatele a návštěvníky, aby dodržovali tento řád, pokud si to vyžaduje situace.
3) V případě neuposlechnutí výzvy k dodržování tohoto řádu ze strany uživatelů a
návštěvníků nebo v případě, že uživatelé a návštěvníci hrubým způsobem porušují tento
řád, vyzvat uživatele a návštěvníky, aby okamžitě opustili areál DH. Dohlížející osoba
není oprávněna k tomu, aby fyzickou silou vymáhala dodržování tohoto řádu. Jakýkoliv
fyzický zásah proti osobám nedbajícím její výzvy je ze strany dohlížející osoby
nepřípustný. V případě potřeby je dohlížející osoba oprávněna kontaktovat Městskou
policii Velké Meziříčí a požádat ji o pomoc při jednání s osobami, které nedbají její
pokyny.
4) Zajistit okamžité odstranění zjištěných drobných závad bez nároku na spotřebu materiálu
(dotáhnutí matic a šroubů u jednotlivých zařízení, oprava pletiva plotu, atd.) a ohlášení
potřeby ostatních oprav Technickým službám VM jako správci DH. Dohlížející osoba je
povinna o zjištěných závadách a o ohlášeních potřeby ostatních oprav správci DH provést
záznam do provozního deníku.
5) Dle potřeby provádět údržbu zeleně mezi termíny údržby ze strany správce DH.

VI.

Podmínky užívání DH

1) Je zakázáno používání zařízení DH nad rámec běžného užívání, přičemž běžným
užíváním se rozumí takové, které je pro herní prvek dané - provozovatel neručí za
případné následky nesprávného a zakázaného užívání.
2) Užívání herních prvků je na vlastní nebezpečí, po zvážení schopností a zdatnosti dítěte.
Dětem mladším 6 let je vstup na DH a užívání herních prvků a vybavení DH povoleno jen
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů či jiné odpovědné osoby. Za děti odpovídají
jejich rodiče a zákonní zástupci. Odpovědná osoba je povinna překontrolovat herní prvky,
jsou-li z hlediska bezpečnosti dětí v pořádku – v případě zjištění možného ohrožení
bezpečnosti dětí zabrání osoba odpovědná za dítě používání herního prvku.
3) Vstup na DH a užívání herních prvků je zakázáno, pokud je terén DH kluzký či namrzlý
nebo jsou kluzké a namrzlé herní prvky, případně jsou-li herní prvky a vybavení DH
poškozeny či ve stavu, který brání jejich řádnému užívání.
4) Návštěvníci DH jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu, chovat se ukázněně, dbát
vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní osoby.
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Na DH je v zájmu ochrany veřejného pořádku zakázáno:
1)
2)
3)
4)
5)

Kouřit.
Konzumovat alkohol a užívat jiné návykové látky.
Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Manipulovat s otevřeným ohněm.
Přinášet na DH střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.
6) Vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.
7) Jezdit na kole nebo ostatních dopravních prostředcích přes pískoviště a další povrchy hřišť
(trávníky, oblázkové, apod.), které nejsou svým stavebním stavem k jízdě určeny.
8) Vjíždět s motorovými vozidly s výjimkou obsluhy.
9) Poškozovat zařízení a vybavení DH a zeleň, pokud je součástí DH.
10) Znečišťovat DH a zeleň, pokud je součástí DH.
11) Nocovat a stanovat.
12) Využívat prostory DH k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům.

VII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Důležitá telefonní čísla

Hasiči: 150
Policie: 158
Zdravotnická záchranná služba: 155
Městská policie: 566 781 156
Tísňová linka: 112
Správce hřiště: 724 027 502
Dohlížející osoba: 739 600 214

VIII.

Závěrečná ustanovení

1) Porušování tohoto řádu může být řešeno strážníkem Městské policie Velké Meziříčí dle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
2) Tento řád je závazný pro všechny osoby, které se na DH zdržují.
Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení.
Schválila:
Rada města Velkého Meziříčí dne 22.09.2010 usnesením č. 1785.
Ve Velkém Meziříčí dne 22.09.2010
Ing. František Bradáč
starosta
Zpracoval:
JUDr. Vilma Drápelová, právnička oddělení kanceláře tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí (srpen 2010)
Ing. Marek Švaříček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí
(srpen 2010)
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