PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Provozovatel: Obec Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy č. 40, 682 01 Vyškov
Kontakt: tel. 517 361 125, 724 186 362, e-mail: prusy.boskuvky@iol.cz
1. Provozní doba hrací plochy je od 8:00 do 20:00 hod. celoročně.
2. Mimo provozní dobu je vstup na hrací plochu zakázán.

3.
4.
5.
6.

Vpouštění psů, koček a dalších zvířat do areálu je zakázáno.
V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření.
Hřiště je určeno pro děti ve věku od 2 let do 12 let.
Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a
nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
7. Děti do 5 let musí být v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné dospělé
osoby, kterou zákonný zástupce pověřil. Dítě do 5 let nesmí být ponecháno o
samotě.
8. Úmyslné poškozování a ničení zařízení hřiště je zakázáno.
9. Za úmyslné poškození zařízení herní plochy dítětem nebo škodu vzniklou
nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný
zástupce dítěte.
10. Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek.
11. Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného využívání zařízení je
zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a
zakázaného využívání zařízení.
12. Ten, kdo odchází z hrací plochy pískoviště poslední, je povinen zakrýt
pískoviště plachtou.
13. Při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit je
uživatelům hrací plochy zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu
nebezpečí jejich vdechnutí.
14. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii pro jakou jsou
hračky určeny:
- dřevěný domeček s tabulí – je určen pro děti od 2 let věku
- věžová sestava se skluzavkou a dvojitou houpačkou - je určena pro
děti od 3 let do 12 let věku s předpokládanou hmotností do 60 kg
- pískoviště se sedáky - je určeno pro děti od 3 let
- lezecký šestiúhelník – je určen pro děti od 4 let do 12 let věku
s předpokládanou hmotností do 60 kg
- stůl a lavice – bez omezení

15. Je-li povrch herních prvků mokrý, vlhký nebo pokryt sněhem, je z důvodu

bezpečnosti vstup dětí na herní plochu zakázán.
16. V případě úrazu, zjištěných poškození a závad na zařízení herní plochy, je
zákonný zástupce nebo jím pověřená dospělá osoba povinna toto neprodleně
oznámit provozovateli.
17. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a
zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště.
Návštěvník je povinen:
- seznámit se s tímto provozním řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek,
čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
- šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
- dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu
s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li
z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku
- zajistit si věci proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště,
provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
Tísňová linka 112
Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny pro „kontrolu a údržbu
dětského hřiště“ – příloha č. 1.
Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen Radou obce Prusy-Boškůvky
dne 30. června 2009.
Lubomír Šebesta, starosta obce

Příloha č. 1 Provozního řádu dětského hřiště
Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště
Dle ČSN EN 1176 – 1177
1. Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu.
2. Rozsah kontrol
Běžná vizuální kontrola
Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny
vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno
se zaměřit na zlomené či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru,
volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany,
chybějící součásti, nadměrné opotřebení, konstrukční pevnost a horní úroveň
materiálu tlumícího náraz vzhledem k značkám základní úrovně.
Provádějí ji půběžně rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti.
Provozní kontrola
Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména
z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Provádí se dle pokynů uvedených v bodě 3.
Interval provozní kontroly záleží na četnosti používání – doporučený interval je 1x
za 2 měsíce.
Provádí ji majitel/provozovatel hřiště nebo jím pověřená osoba přísně v souladu
s pokyny výrobce.
Roční hlavní kontrola
Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a
povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti
zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo
vyměněných částí. Ve stejném intervalu bude provedena výměna náplně
pískoviště. Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců.
Provádí ji výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými
certifikáty na provádění těchto kontrol.

3. Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údržby
Šrouby – zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnout a zjistit jejich krytí
zálepkami.
Ukotvení – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných
částí.
Dřevěné a kovové části konstrukce – zkontrolovat případné napadení hnilobou
nebo korozí, zkontrolovat, zda se ntvoří velké třísky.
Podklad ve volné prostoru nebo prostoru pádu – plocha musí být rovná bez
tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných střepů.
Pohyblivé díly např. závěsy a sedátka u houpaček – kontrola opotřebení závěsů,
promazávání, volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky musí být
více než 350 mm.
Podesty – kontrola, zda nevykazují nadměrné opotřebení a jejich průhyb není větší
jak 2 cm.
Šplhací sítě a žebříky – kontrola uchycení sítí do dřevěných částí (nesmí se
protáčet).
Skluzavka – kontrola uchycení skluzavky k podestě a spodní části ukotvenou
v betonovém základu, zkontrolovat zda není prasklá.
Lana – kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně
opotřebená.

Tato příloha byla schválena Radou obce Prusy – Boškůvky dne 30. června 2009

Lubomír Šebesta, starosta obce

