
 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
 

 

 

Vážený návštěvníku,  

toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro 

využití volného času a radosti Vašich dětí.  

Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování 

podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně 

závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. 

Herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. 

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé 

nebo jinak viditelně poškozené! 

Děti: 

- do 3 let musí být pod soustavným dohledem rodičů  

nebo zodpovědného dozoru 

- do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let 

Návštěvní doba: 

- v období: květen až září: 8:00 – 19:00 hodin 

- v období: říjen až duben: 9:00 – 17:00 hodin 

Na hřišti platí zákaz: 

- Poškozování a znečišťování prostor, zařízení  

a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat 

náhradu nákladů vynaložených na opravu). 

- Vstupu se psy a jinými zvířaty. 

- Kouření a konzumace alkoholu a omamných látek. 

- Vjezdu motorových vozidel. 

- Rozdělávání ohňů, přespávání či stanování.

 

 

 

Návštěvník je povinen: 

- Respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště. 

- Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani 

ostatní návštěvníky. 

- Dodržovat čistotu. 

- Při pořádání propagační či reklamní akce kontaktovat 

výrobce. 

- Zajistit si proti krádeži veškeré věci vnesené na hřiště. 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení 

hřiště, oznamte to prosím neprodleně na: 

 

Správce hřiště:   Technické služby města 
   Tel:     776 676 758 
   Email:   sportcentrumzelva@tiscali.cz 

 
 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád  

a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

ISO 9001 a 14001                              

    MĚSTO DUBŇANY 

        HŘIŠTĚ U ŽELVY 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA 

TÍSŇOVÁ LINKA      112   POLICIE  158 

LÉKAŘSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155   HASIČI   150 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. 

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště. 

Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad hřiště musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření 

k nápravě. 

Hřiště splňuje bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176, 1177. 

 

Herní prvky  Parky pro seniory  Herní prvky z nerezové oceli 

Vzduchové trampolíny  Povrchy z recyklované pryže a lité gumy 

 


