PROVOZNÍ ŘÁD
veřejného dětského hřiště a sportoviště v ul. Smetanova, Šumburk nad Desnou
Tento provozní a návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví
návštěvníků veřejného hřiště, je bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky a
uživatele. Vlastníkem a provozovatelem hřiště je město Tanvald.
Vstup do prostoru hřiště
1. Vybavení a zařízení hřiště slouží ke hrám a sportovnímu vyžití obyvatel města Tanvald.
2. Vstup na hřiště a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele.
3. Dětem předškolního věku je povolen vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení
v prostoru hřiště pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné odpovědné
osoby starší 18 let.
4. Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.
Zákaz vstupu do prostoru hřiště
1. Platí pro všechny osoby podnapilé nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a
nemocné přenosnými chorobami.
2. Platí pro osoby s obuví s jakýmikoli hroty nebo ostrými hranami - kopačky, tretry, boty na
vysokých podpatcích (min. 3 cm2).
3. Je zakázáno pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolečkových bruslích, skateboardech
apod. Pohyb malých dětí na odrážedlech a kolech je bez omezení.
4. Vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru hřiště je přísně zakázán.
Provozní pokyny
1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města, a udržovat je v
čistotě. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat herní a sportovní zařízení. Úmyslné
poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo
způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
2. Na hřišti je zakázáno:
 kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky, stanovat, nocovat,
manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm i jakýmikoli předměty, které by mohly ohrozit
bezpečnost návštěvníků.
 přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré
a skleněné předměty.
 odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho
okolí.
 provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště.
3. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního
řádu, nenese město odpovědnost.
4. Návštěvníci jsou povinni zajistit si proti krádeži veškeré své věci, vnesené na hřiště,
provozovatel neručí za jejich odcizení nebo ztrátu.
5. V prostoru hřiště je zakázáno vylepování jakýchkoli reklamních a propagačních tiskovin.
6. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním
návštěvníkům.
Provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání herních prvků nebo zařízení.

1

Všeobecné pokyny
1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují jiné návštěvníky, mohou ostatní
občané upozornit městskou policii, tel. číslo 725 095 123, nebo vlastníka zařízení město
Tanvald, tel. číslo 483 369 511. Případné poškození nebo znečištění hřiště oznamte
neprodleně tamtéž.
2. Tento provozní řád je pro všechny návštěvníky závazný a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek,
čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i
vybavení hřiště.
3. Porušování uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z hřiště. Opakované či
úmyslné poškození hřiště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může mít za následek
odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.
4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních
předpisů.
5. V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat
porušovatele z prostoru hřiště.
6. Pravidelně jsou prováděny kontroly herních prvků z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu na
těchto zařízeních a dle potřeby jsou prováděny jejich opravy.
Správa hřiště
1. Hřiště spravuje město Tanvald prostřednictvím správce pana Josefa Šourka, Na Balkáně 273,
část Šumburk nad Desnou, telefonní číslo 722 214 199, který dohlíží na dodržování pořádku a
Provozního řádu. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů
a nedodržují Provozní řád.
2. Na telefonním čísle 722 214 199 je možné objednat rezervaci hřiště pro skupiny osob.
3. Rezervace pro skupiny je možná 2 dny dopředu u správce hřiště maximálně však na
následujících 14 dní. Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický
kontakt.
4. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci
neprodleně nahlásit, nejpozději 1 den předem.
5. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů
může být rozhodnutím provozovatele provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
Provozní doba
Denně od 01. 04. – 31. 05.

9.00 – 19.00 hod.

od 01. 06. – 31. 08.

9.00 – 20.00 hod.

od 01. 09. – 31. 10.

9.00 – 18.00 hod.

Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie Tanvald 725 095 123

Tísňová linka 112

Hasiči 150

Městský úřad Tanvald
odbor rozvoje a KV
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