
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ PROVOZNÍ DOBA : 
 

                                                                                                                                                                                                                                              Od 1. května do 30. září     8.00 - 20 hod. 

                                                                                                                                                                                                                                              Od 1. října  do 30.dubna     9.00 - 17 hod. 

Vážení návštěvníci, toto hřiště je Vám dáno k dispozici pro využití Vašeho volného  
času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto 
návštěvního řádu, vydaného v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb., hlavního 
města Prahy, o ochraně veřejné zeleně.  

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: 

• děti do šesti let mohou vstupovat na dětské hřiště pouze v doprovodu dospělé osoby 

• u dětí do tří let je možno používat pouze zařízení určených pro tuto věkovou skupinu,  

• avšak pouze pokud je zabezpečen trvalý dozor dospělé, právně odpovědné osoby 

• rodiče ručí za bezpečnost svých dětí 

• instalované zařízení používejte pouze k určeným účelům a pro danou věkovou  

• kategorii vyznačenou na výrobních štítcích  
• za odložené věci provozovatel hřiště neručí  

NA HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ: 

• poškozovat a znečišťovat prostory hřiště, zařízení a vybavení 

• vstupovat se zvířaty 

• jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích 

• kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky  

• používat motorová vozidla 

• stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně 

• pořádat propagační, reklamní a jiné akce  

• užívat zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění  

• závady na zařízení  

• přinášet jakékoliv předměty ohrožující zdraví a bezpečnost  a jakýmkoliv způsobem  

• s nimi manipulovat 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN: 

• respektovat návštěvní řád a pokyny správce 

• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovat ostatní ani sám sebe 

• udržovat čistotu 

• při vstupu na hřiště i při odchodu z něj uzavřít vstupní branku v oplocení  
 

                                                                                                                   POKUD  

                                                                                                     SE SETKÁTE  

                                                                                                  S POŠKOZOVÁNÍM VYBAVENÍ  

                                                                                                           HŘIŠTĚ NEBO ZELENĚ,  

                                                                                                      OZNAMTE TO PROSÍM  

                                                                                                         NEPRODLENĚ  

                                                                                                        MĚSTSKÉ POLICII 

Dětské hřiště je kontrolováno dle ČSN EN 1176, ČSN 15312 i ČSN EN 1177 

Písek je průběžně čištěn od hrubých nečistot, průběžně doplňován a desinfikován 1O% roztokem 

chlóraminu. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním 
provozního řádu či pokynů správce, nenese správce žádnou odpovědnost! 

Za poškození hřiště lze uložit podle § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, pokutu 

až do výše 50.000 Kč, poškození může být posouzeno také jako trestný čin podle § 228 zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník. 

PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ: Městská část  Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4,  

Odbor životního prostředí, tel.: 267 902 332 

 

 

 

 

 
ZA DODRŽOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VÁM MČ DĚKUJE A PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM HEZKÝ DEN! 


