
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V PIČÍNĚ 

Vážení návštěvníci, 

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 provozního  

řádu. Upozorňujeme návštěvníky, že užívání herních prvků je na vlastní nebezpečí. 

 

1. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. 

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně 

poškozené! Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za dítě ručí 

rodič, odpovědný  zástupce či jiná dospělá osoba starší 18 let. Dětem mladším 10 let je vstup 

na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu 

a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby, jiné dospělé osoby nebo pedagogického 

dozoru. Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení dětského hřiště dítětem nebo za škodu 

vzniklou nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející dospělá osoba.  V 

dopoledních hodinách bude hřiště přednostně využívat mateřská a základní škola. Hračky 

dětí z mateřské školy nejsou určeny pro návštěvníky z řad veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni 

uposlechnout  pokynů zaměstnanců Obce. 

 

2. Návštěvní doba: 

V období květen až září: 8.00 - 20.00 hodin 

V období říjen až duben: 9.00 - 19.00 hodin 

Při nepříznivém počasí hřiště zůstane  uzavřeno a bude na něj zakázán z bezpečnostních 

důvodů přístup. 

 

3. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, pro jakou jsou hračky 

    určeny, a neprovádět na prvcích zakázané úkony v rozporu s provozním řádem: 

Pružinové houpačky jsou určeny pro děti od 3 do 10 let věku s maximální hmotností do 60 kg. 

Užívat se smí pouze pod dohledem dospělé osoby. 

Kladinová houpačka je určena pro děti od 4 do 12 let věku. Děti do 10 let jí smějí užívat pouze pod 

dohledem dospělé osoby. 

Kreslící tabule je určena pro děti od 3 do 15 let věku. 

Kolotoč je určen pro děti od 3 do 6 let. Užívat se smí pouze pod dohledem dospělé osoby. 

Pískoviště je určeno pro děti od 3 do 9 let věku, návštěvníkům je zakázáno manipulovat s víkem 

pískoviště. Děti používají pískoviště pouze pod dohledem dospělé osoby. 

Lanovka je určena pro děti od  6   do  15   let. Je určena pouze pro jízdu vsedě, je zakázáno na  

pryžový sedák  stoupat a je přísně zakázáno sahat na závěsné zařízení, kladku lanovky nebo na 

závěsné  lano lanovky, hrozí nebezpečí vážného úrazu. Děti do 10 let jí smějí používat pouze pod 

dohledem dospělé osoby. 

Sestava hrad Mokřina je určena pro děti od 4 do 15 let. Děti do 10 let jí smějí používat pouze pod 

dohledem dospělé osoby. 

4. Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek, řídit se ustanoveními Provozního 

řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Z užívání 

dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu či 

provozovatele a ohrožují tak zdraví, bezpečnost, pořádek nebo čistotu, dále pak osoby 

podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek. Návštěvníci jsou povinni 

uposlechnout pokynů správce hřiště a respektovat zákaz vstupu mimo návštěvní dobu a při 

nepříznivých klimatických podmínkách. 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně 

na telefonní číslo: 737489877 



5. Na hřišti platí zákaz: 

Poškozování, ničení a znečisťování prostor, zařízení, vybavení a zeleně (v případě poškození bude 

obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu). 

VSTUPU ZVÍŘAT a volného pobíhání domácích zvířat. 

Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek. 

Vjezdu motorových vozidel. 

Stanování a rozdělávání ohňů. 

Pořádání propagačních či reklamních akcí. 

Manipulace s otevřeným ohněm. 

Přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty 

ohrožující zdraví a bezpečnost   a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat. 

Jízda na jízdním kole s průměrem kola větším než 19 cm. 

6. Vstup na dětské hřiště je zakázán: 

- pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm 

uživatel zjistí závadu 

- pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů 

- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik  

popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a 

případně vstup dítěti zakázat 

- pokud jsou dětské hřiště a herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich 

užívání, je případný vstup na dětské hřiště na vlastní nebezpečí uživatele. 

7. Provozovatelem veřejného dětského hřiště je Obec Pičín, Pičín 154, tel. 318 611 142.  

Osoba odpovědná za dohled nad provozem dětského hřiště je RNDr. Lenka Kupková, starostka.   

Provozovatel může kontrolou provozu hřiště a dodržování provozního řádu pověřit  zaměstnance 

Obce Pičín a členy zastupitelstva. 

8. Provozovatel zodpovídá za údržbu, denní úklid, průběžnou péči o herní prvky a mobiliář, 

odstraňování závad, péči o zeleň, údržbu pískoviště a zajišťuje pravidelné revize a provozní 

kontroly hracích prvků hřiště. Jakékoliv závady na herních prvcích oznamujte laskavě  

provozovateli. Provozovatel neručí v prostoru dětského hřiště za případnou ztrátu předmětů  ve 

vlastnictví uživatele.  

9. Důležitá telefonní čísla: 

Záchranná služba: 155 

Policie ČR: 158 

Hasiči: 150 

Provozovatel – Obec Pičín: 318 611 142  

Odpovědná osoba: RNDr. Lenka Kupková, starostka 

10. Provozní řád byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 26.9.2011. 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 

zákona č. 200/1990 Sb.  o přestupcích, ve znění pozd. předpisů. Za takové porušení lze uložit 

pokutu. 

Děkujeme vám, že dodržujete návštěvní dobu a provozní řád a přejeme vám i vašim dětem 

hezký den. 

 

 


