PROVOZNÍ ŘÁD
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V ZAŠOVÉ
1. Obecná ustanovení
1.1. Vlastníkem a správcem hřiště je Obec Zašová.
1.2. Provozní období: celoročně s výjimkou nevhodných klimatických

podmínek (sníh, náledí, silný déšť, venkovní teplota nižší než 5C)
Provozní doba:
8.00 – 20.00 hod. – období letního času
8.00 – 17.00 hod. – období zimního času
1.3. Hřiště je určeno dětem od 3 let. Zařízení nemá horní omezení
věku nebo hmotnosti uživatelů s výjimkou pružinových houpaček,
kde je omezení dáno šířkou bočnic. Z důvodu bezpečnosti smí
děti využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem
dospělého člověka. Zařízení se používá obvyklým způsobem, je
však nutné se vyvarovat nebezpečných činností jako jsou:
- klouzání na skluzavce ve stoje
- houpání se na řetízkových houpačkách bez přidržování se
oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
- přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň
jednou rukou
- vylézaní na střechy
- přelézání zábran a zábradlí
1.4. Správce může rozhodnout o dlouhodobějším uzavření hřiště
v případě, že provoz hřiště bude ohrožovat bezpečnost
návštěvníků.
1.5. Vybavení hřiště je majetkem Obce Zašová. Jeho úmyslné ničení je
trestné.
1.6. Veškeré závady a připomínky týkající se provozu hřiště mohou
návštěvníci sdělit pracovníkům Obecního úřadu v Zašové tel. 571
634 041, 571 634 015, 725 122 506,

2. Bezpečnost
2.1. Návštěvníci mohou využívat herní prvky a pohybovat se na hřišti

jen na vlastní nebezpečí.
2.2. Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali
sebe ani ostatní návštěvníky.
2.3. Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty
(např. lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky…) a zbraně.
2.4. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a
ničení zařízení.

2.5. Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových

bruslích a skateboardu.
2.6. K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů
v rozporu s provozním řádem obratem nahlásíte na služebnu
Městské policie Valašské Meziříčí, telefon 156, nebo na služebnu
Obvodního oddělení Policie ČR, Rožnov p.R., telefon 158 nebo
571 655 333 (v nočních hodinách).

3. Hygiena
3.1. Do prostoru hřiště je zákaz vstupu občanů pod vlivem alkoholu

nebo drog a občanů trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří
jsou v tzv. karanténě a
3.2. V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
3.3. V prostoru hřiště je zakázáno kouření.
3.4. Do prostoru hřiště je zákaz vstupu zvířat.

4. Čistota a údržba
4.1. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu.

Odpadky musí odhazovat do určených nádob.
4.2. Správce hřiště zajistí pravidelný úklid a údržbu zeleně v okolí
dětského hřiště.
4.3. Správce zajistí pravidelnou kontrolu stavu dětského mobiliáře.

5. Postup v případě vzniku úrazu
5.1. Informace o vzniku úrazu je nutno nahlásit a zapsat do kontrolní a

servisní knihy, která je uložena na obecním úřadě. Je nutno
zaznamenat tyto podrobnosti:
- datum a čas nehody
- věk a pohlaví postiženého a popis oblečení včetně obuvi
- zařízení související s nehodou
- popis nehody
- utrpěné poranění včetně postižených částí těla
- podniknutá opatření
- výpovědi svědků
- všechny následné úpravy nářadí
- jméno doprovodu dítěte
Tento Provozní řád schválila Rada obce Zašová dne 10. března 2008.
Ing. Anna Mikošková
starostka obce Zašová

