OBEC SVÉMYSLICE
Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
IČ : 00639672, DIČ: CZ 00639672

tel.: 605 297 533, info@svemyslice.eu

Provozní řád víceúčelového sportovního a
dětského hřiště Na Výsluní, Svémyslice
Tento provozní řád upravuje pravidla provozu víceúčelového sportovního a dětského hřiště, které je ve
vlastnictví Obce Svémyslice v ulici Na Výsluní.
I. Provozní doba
 Hřiště je přístupné denně od 8:00 do 20:00 hod celoročně.
 V pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den volna (státní svátek) je hřiště přístupné do
21:00 hod.
II. Podmínky pro užívání víceúčelového sportovního a dětského hřiště
 Hřiště s dětskými prvky je určeno pro děti do 12 let.









Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště
povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či
jiná dospělá osoba.
Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky toto zařízení
překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je
stavem dětského hřiště a pískovitě ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je
dítě používalo.
Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem smí být používáno jen v souladu s tímto
provozním řádem a to ke sportům, ke kterým bylo vybudováno – tenis, malá kopaná, házená,
basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, softtenis.
Vstup je povolen pouze v provozní době.

III. V celém prostoru víceúčelového sportovního a dětského hřiště je zakázáno:
 Přetěžování herních prvků a zařízení.
 Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
 Kouření.
 Konzumace alkoholu a užívání omamných látek.
 Manipulace s otevřeným ohněm.
 Přinášet na dětské hřiště ostré předměty střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.
 Jízda na kole přes pískoviště a další povrchy hřišť (trávníky, dopadové plochy, umělý povrch
sportovního hřiště, atd.).
 Jízda motorovými a jinými vozidla (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu).
 Poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň a znečišťovat dětské hřiště.




Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.
Používání zařízení nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání,
které je pro herní prvek dané, a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného
a zakázaného užívání.

IV. Vstup na víceúčelové sportovní hřiště (event. jednotlivé herní prvky) je zakázán zejména pokud:
 Je herní zařízení, nebo vybavení hřiště kluzké, nebo je jeho povrch namrzlý, nebo je na něm zjištěna
závada
 V dopadových plochách (v pískovišti), na ploše víceúčelového hřiště se nachází předměty, které by
mohly ohrozit zdraví.
 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.
V. Ostatní







Uživatelé víceúčelového sportovního a dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního
řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
Za úmyslné poškození víceúčelového sportovního a dětského hřiště a herních prvků dítětem, nebo
škodu vzniklo nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá
osoba.
Provozovatel neručí na víceúčelovém a dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví
uživatele.
Povinností všech návštěvníků je chovat se ohleduplně a bezpečně, aby svým chováním a jednáním
nezpůsobili sobě ani svému okolí úraz či újmu na zdraví a škodu na majetku.
Vstup na hřiště je povolen pouze vstupní branou. Je zakázáno přelézat nebo podlézat ploty, kterými
je hřiště ohraničeno.

Už
VI. Správa zařízení a sankce






Při zjištění jakéhokoliv nedostatku, nebo závady na sportovišti je nutno neprodleně informovat
správce hřiště – Obec Svémyslice, tel. č. 605 297 533.
Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady v době dohodnuté se
správcem hřiště, nebo neprodleně uhradit vyčíslenou škodu v hotovosti.
Při zjištění výtržnictví nebo vandalství v areálu informujte: Obecní Policii na tel. 724 111 222.
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.

VII. Účinnost


Tento provozní řád schválilo Zastupitelstvo obce Svémyslice na svém jednání dne 11.05.2022
usnesením č.292/2022. Tento provozní řád nabývá účinnosti 01.06.2022.

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém 112
Záchranná služba 155
Policie ČR služebna Čelákovice 974 881 720
Hasiči 150
Obec Svémyslice 605 297 533
Obecní policie 724 111 222
------------------------------------Jaroslav Fabian
starosta obce Svémyslice

