










































P íloha . 4 

NÁVŠT VNÍ ÁD D TSKÉ DOPRAVNÍ H IŠT  

Provozovatel za ízení DDH:   ÚM  Praha 11 

Provozní doba DDH 
 volné využití ve ejností s dodržováním návšt vního ádu 

 
Všeobecné zásady užívání DDH 

 návšt vní ád je pro všechny návšt vníky závazný a nabývá platnosti dnem vyhlášení, 
návšt vníci jsou povinni seznámit se s tímto ádem a dodržovat ho 

 h išt  je ur eno ke hrám, sportovnímu využití a p edevším k dopravní výchov  d tí 
 h išt  je primárn  ur eno d tem od 2 do 5 let 
 dít ti je vstup na h išt  povolen jen v doprovodu dosp lé osoby 
 na h išti je možné používat kolob žky, t íkolky a odrážedla 
 p i jízd  dbát na užívání ochranných pom cek (helma, chráni e, apod.) 
 užívání h išt  je na vlastní nebezpe í, za d ti ru í doprovod, který dít  doprovází 
 provozovatel neru í na h išti za p ípadnou ztrátu p edm t  ve vlastnictví uživatele 
 provozovatel h išt  neodpovídá za zran ní vzniklá vlastní inností, inností ostatních 

návšt vník  a inností zakázanou návšt vním ádem 
 nalezené v ci se odevzdají provozovateli 
 zjišt nou závadu jsou návšt vníci povinni nahlásit provozovateli h išt , tj. ÚM  Praha 11 

 
Povinnosti všech návšt vník  DDH  
Všichni návšt vníci DDH jsou povinni:  

 ídit se návšt vním ádem, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na po ádek a istotu 

 chovat se ukázn n , dbát vlastní bezpe nosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní 
návšt vníky 

 respektovat vyzna ené dopravní zna ení 
 dodržovat zákaz kou ení, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek, 

 
Na h išti je zakázáno: 

 používat motorová vozítka, kole kové brusle, skateboard a segway 
 p i jízd  vrážet úmysln  do spolujezdce a tím poškozovat dopravní prost edky 
 poškozovat a zne iš ovat prostor, za ízení a vybavení h išt  a zele  
 nechat voln  pobíhat psy a jiná zví ata v prostoru h išt  
 kou it, konzumovat alkohol a jiné omamné látky 
 p inášet na h išt  st elné zbran , výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné p edm ty 

ohrožující zdraví a bezpe nost a jakýmkoliv zp sobem s nimi manipulovat 
 nocovat, stanovat, pop . rozd lávat a udržovat otev ený ohe  
 využívat prostory h išt  k nepovoleným propaga ním, reklamním a jiným ú el m 
 používat h išt , pokud je kluzké nebo je jeho povrch namrzlý, zasn žený nebo na n m zjistíte 

závadu, pokud se na h išti nachází p edm ty, které by mohly ohrozit zdraví 
 zamezit vstup dít ti pokud je v horkém po así povrch h išt  rozpálen na teplotu, p i níž hrozí 

vznik popálenin p i doteku, doprovázející dosp lá osoba je povinna teplotu h išt  p edem 
p ekontrolovat  

 malovat cokoliv na plochu h išt  
 odhazovat papírové kapesníky, obaly aj. p edm ty, které zne iš ují okolí 
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