
Provozní řád malého dopravního hřiště s prostorem pro šplh 

Malé dopravní hřiště s prostorem pro šplh slouží v průběhu školního roku přednostně k výuce 
ZŠ a MŠ Křetín, v době mimo vyučování a o prázdninách je určeno veřejnosti. 

Každý uživatel (návštěvník) je povinen seznámit se před vstupem na hřiště s tímto 
provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. 

1. Provozní doba: dopravní hřiště s prostorem pro šplh je v provozu v období od 1. dubna do 
31. října. Pro veřejnost je hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní 
výuky, činnosti družiny a zájmových kroužků při ZŠ a MŠ Křetín nebo v sobotu, v neděli, o 
státních svátcích a o prázdninách, a to ve stanovenou dobu: 

� školní dny: 15.00 – 21.00 hod. 

� soboty, neděle, svátky a školní prázdniny: 9.00 – 21.00 hod. 

Správce může rozhodnout o úpravě denní provozní doby, a to především s ohledem na 
aktuální počasí či světelné podmínky. 

2. Ve stanovené provozní době je dopravní hřiště s prostorem pro šplh pro veřejnost volně 
přístupné. Pro skupiny je možné si hřiště předem rezervovat u správce. 

3. Děti do 10 let mají vstup na dopravní hřiště a do prostoru pro šplh pouze v doprovodu 
osoby starší 18 let.  

4. Využití hřiště je bezplatné. 

5. Při užívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, 
neničit zařízení hřiště, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště. Uživatelem 
(návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do oploceného areálu hřiště. 

6. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou – 
nepřiměřenou manipulací s vybavením nebo užíváním hřiště v rozporu s provozním řádem 
– způsobeny provozovateli hřiště. 

7. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je 
zakázáno. 

8. Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za 
újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti. 
Provozovatel rovněž neručí za odložené věci či peníze návštěvníků. Úrazy či škody na 
majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu. 

9. Dopravní hřiště je určeno pro jízdu na dětském jízdním kole, koloběžce, tříkolce, 
odrážedle, kolečkových bruslích a skateboardu. Uvedené dopravní prostředky nesmí mít 
znečištěná kola.  

10. Na hřiště je povolen vstup ve vhodné a čisté obuvi. Je zakázán vstup v tretrách či 
kopačkách s kovovými hroty či hřeby a v obuvi znečištěné. 

11. V areálu hřiště je přísně zakázáno:  

• kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm a skleněnými lahvemi  

• požívat alkoholické nápoje a jiné omamné či toxické látky  

• vstupovat do hřiště podnapilým osobám  



• jezdit na hřišti motorovým vozidlem  

• vodit psy, kočky a jiná zvířata do oploceného areálu 

• používat žvýkačky 

• ničit zeleň a venkovní inventář areálu  

• neoprávněně manipulovat s příslušenstvím hřiště a poškozovat hřiště a jeho vybavení, 
včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení  

• vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít  

• vnášet neskladné či objemné předměty  

• házet předměty jakéhokoli druhu (kameny, štěrk, klacky, atd.) na pojížděnou plochu 
hřiště  

• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená  

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.  

Při zajištění pořádku na hřišti spolupracuje provozovatel hřiště s Městskou policií Letovice.  

12. V průběhu činnosti musí být vstupní brána na hřiště odemčená. 

13. Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit vybavení (dopravní značky). Při tom jsou 
povinni se řídit níže uvedenými zásadami pro půjčování: 

• Zapůjčené vybavení se smí používat výhradně pro činnost odpovídající účelu dopravního 
hřiště a jen v jeho prostoru.  

• Není-li zájemce osobně znám správci areálu, je povinen svoji totožnost prokázat (např. 
občanským průkazem, průkazkou na autobus, apod.). 

• Převzetí a vrácení vybavení se potvrzuje podpisem v provozní knize. Zapůjčené 
vybavení se vrací vždy osobně. Nelze pověřit jinou osobu. Pokud si vybavení půjčuje 
skupina, zodpovídá za vypůjčený inventář vybraný zástupce. 

• V případě ztráty nebo poškození vybavení nepřiměřenou manipulací, je uživatel 
povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny předmětu. Toto ustanovení se 
nevztahuje na poškození vybavení běžným opotřebením. 

• Všichni uživatelé jsou povinni respektovat pokyny správce areálu. 

• Vstup do skladu je povolen jen správci areálu. 

• Správce areálu má právo odmítnout zapůjčení vybavení těm osobám, které porušují 
ustanovení provozního řádu. 

14. Kontakt na správce hřiště: tel. 733 659 200 

 

 

 

 


