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            Návštěvní a provozní řád dětského hřiště 
/areál zámku ve Střelských Hošticích/ 

 

Vážení návštěvníci, 

toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich dětí. Pro 

příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto 

návštěvního a provozního řádu. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 15 let. Hřiště 

nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené! 

  1. Tento návštěvní a provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště. 

 

  2. Provozovatelem hřiště je obec Střelské Hoštice 

 

  3. Provozní doba je  : 

      květen – září               8.00 – 20.00 

      říjen – duben               9.00 – 19.00 

 

  4. Vybavení a zařízení hřiště je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let. Starší osoby nemají na vybavení a 

       zařízení  hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi. 

  5. Dětem mladším 6-ti let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno 

      jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby. 

  6. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě  

      doprovázející dospělá osoba. 

  7. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou 

      přenosnou  nemocí je vstup zakázán. 

  8. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba 

       připustit, aby  je dítě používalo. 

  5. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí 

       poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.    

 

Návštěvník je povinen : 
 

  1. Respektovat návštěvní a provozní řád a pokyny správce hřiště, popř. pracovníků úřadu. 

  2. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určené sběrné nádoby. 

  3. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště nebo zaměstnancům úřadu. 

  4. Pro příchod a odchod z hřiště využívat výhradně vchodu (branky) naproti  „KONIBARU“, nikoli průchodu 

       kolem zadní  strany antukového hřiště.  

  5. Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště. Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto 

       věcí. 

  6. Dodržovat pravidla slušného chování. 
 

Návštěvníkům je zakázáno : 
 

   1. V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, 

       používat  zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně, skleněné a ostré předměty. 

   2. Vodit, či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata. 

   3. Vstupovat do areálu dětského hřiště pokud je uzamčeno. 

   4. Poškozovat či znečišťovat zařízení dětského hřiště. 

   5. Vjíždět do areálu motorovými prostředky, na kolech a kolečkových bruslích. 

   6. Manipulovat s herními prvky. 
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Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě 

nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru 

dětského hřiště. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad hřiště musí být ihned nahlášeny provozovateli 

hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě. 

 

Porušením pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu §46 odst.2 zákona č. 

200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 

30.000,- Kč. 

 

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo : 

383 399 748 

 

 

SPRÁVCE  HŘIŠTĚ  :       MICHAL  KOKRDA 

 

ODPOVĚDNÁ  OSOBA  A  ÚKLID  HŘIŠTĚ :       MICHAL  KOKRDA 

 

 

 
 

 
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem 

hezký den. 

 

 

 

 

 

 

Za provozovatele : 

 

 

                                                                                                                    Ing. Luboš Krupka 

                                                                                                          starosta obce Střelské Hoštice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá telefonní  čísla : 

Záchranná služba Hasiči Policie ČR Tísňové volání OÚ Střelské Hoštice 

155 150 158 112 v pracovní době 
383 399 748 

 


