PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ S HERNÍMI PRVKY
Provozní doba hřiště je od dubna do října (dle klimatických podmínek)
Duben – červen od 9.00 – 20.00 hod.
Červenec – srpen od 9.00 – 21.00 hod.
Září – říjen od 9.00 – 20.00 hod.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele.
Provozovatel neodpovídá za úrazy či jiné ohrožení a poškození zdraví uživatele.
Majitelem a provozovatelem dětského hřiště je:
Obec Topolany, Topolany 51
682 01 Vyškov
Hřiště je určeno pro děti od 3 do 13 let s hmotností do 60 kg.
Děti do 6 let musí být v doprovodu a pod dohledem dospělé osoby.
Doprovod dítěte je povinen předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky tyto překontrolovat, jsou-li
z hlediska bezpečnosti dětí v pořádku.
V horkém počasí může být povrch prvků rozpálen na teplotu, při niž hrozí vznik popálenin při doteku.
Doprovázející osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a eventuálně dítěti vstup zakázat.

V prostoru dětského hřiště je zakázáno:












Kouřit, používat alkoholické nápoje a drogy
Manipulovat s otevřeným ohněm
Vodit psy a jiná zvířata a provádět jejich venčení
Jezdit na kole a na kolečkových bruslích
Používat motorová vozidla (jak jednostopá, tak dvoustopá)
Poškozovat a znečišťovat zařízení areálu, zeleň a ostatní plochy
Přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a
jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
Úmyslné poškozování, ničení zařízení hřiště nerespektování provozního řádu
Vstupovat na hrací prvky je-li jejich povrch mokrý vlhký nebo pokryt sněhem
Používat hrací prvky nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové, které je pro
hrací prvek dané a provozovatel neručí za následky nesprávného a zakázaného užívání
Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s hracími prvky

Pokud uživatelé poškodí zařízení dětského hřiště, zjistí závadu nebo si přivodí úraz, okamžitě toto ohlásí na Obecní
úřad Topolany 51.
Úmyslně způsobené škody odstraní původce na vlastní náklady, nebo uhradí jejich opravu v plné výši Obci Topolany.
Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny provozovatele
Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a pravidelnou revizi uvedených prvků.
Údržba pískoviště
- kontrola stavu pískoviště
- denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)
- během roku překopat – přeházet písek v pískovišti (úložišti písku)
- 1x za dva roky výměna písku
- propařování pískoviště během poledních hodin
- denně po použití pískoviště přikrývat sítěmi na pískoviště – dbát na to, aby sítě byly vypnuté

Důležitá telefonní čísla: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155
POLICIE
158
HASIČI
150
TÍSŇOVÁ LINKA
112
SPRÁVCE
731 583 384, 733 189 902
mimo prac. dobu 725 111 495
Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 9. 2022 usnesením č. 34/4/2022.
Provozní řád nabývá účinnosti dne 20. 9. 2022.
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