PROVOZNÍ

ŘÁD

hřiště obce Tvrzice
Provozovatel:
Obec Tvrzice, Tvrzice 44, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 00250767
tel.: 723 505 689
e-mail: obectvrzice@seznam.cz
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostoru hřiště s tímto provozním řádem a
dodržovat jeho ustanovení. Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví
uživatelů hřiště.
I. Účel hřiště
1) Hřiště je určeno ke hrám a relaxaci veřejnosti. Např. provozování míčových her na asfaltovém
hřišti a travnaté ploše.
2) Hřiště je vybudováno pro občany obce Tvrzice.
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II. Správa hřiště
Hřiště spravuje obec Smetanova Lhota.
Obec Tvrzice zajišťuje pravidelnou údržbu plochy hřiště a herních prvků dětského hřiště.
Provozovatel odpovídá za údržbu, úklid a odstraňování závad, pravidelné kontroly a revize
herních prvků hřiště. Běžnou vizuální kontrolu stavu – minimálně jednou za 14 dní, dále
provozní kontrolu jednou za 3 měsíce. Provozovatel je povinen zajistit revizní kontrolu jednou
ročně nezávislým odborníkem.
Správce dohlíží na dodržování pořádku, je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří
nedodržují provozní a návštěvní řád.
V prostoru dětského hřiště je zakázáno:
a) konzumovat alkohol, kouřit a požívat jiné návykové látky, manipulovat s otevřeným ohněm.
b) vodit psy a jiná zvířata
c) poškozovat zařízení
d) znečišťovat jakýmkoliv způsobem zařízení hřiště
e) přinášet do areálu hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující
zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
f) svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků hřiště
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z prostor hřiště. Děti do 6-ti let musí být
v prostoru víceúčelového hřiště v doprovodu dospělé osoby.
Provozovatel neručí za odložené věci a nenese odpovědnost za škodu, či zcizení soukromých
věcí návštěvníků.
Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.

8) Každý návštěvník a sportovec je povinen: kontrolovat stav hřiště při příchodu, oznamovat
správci veškeré škodné události jím zjištěné, nebo způsobené. V případě způsobení škody na
zařízení hřiště, ať nedbalostí, či úmyslným jednáním, bude následně škoda vymáhána na osobě,
která škodu způsobila.
III. Provozní režim
1) Pověřený odpovědný pracovník: pan Jaromír Raiskup, tel: 603 183 947
2) Provozní doba je vázána pouze povětrnostní podmínky a počasí
3) Provozní doba pro veřejnost může být omezena z důvodů předem domluvených akcí.
IV. Poplatek za užívání hřiště a vybavení
1) Užívání hřiště a vybavení je zdarma.
2) Pronájem hřiště za účelem pořádání předem oznámených turnajů či jiných sportovních a
kulturních akcí je zdarma.
3) Pronájem hřiště za účelem turnajů či jiných sportovních a kulturních akcí je uživatel povinen
oznámit provozovateli (přímo v kanceláři OÚ, každé pondělí od 18 do 20 hod).
V. Závěr
1) Provozní řád hřiště obce Tvrzice je umístěn u vstupu na hřiště a na internetových stránkách
obce www.tvrzice.cz.
2) Osobám, které se nebudou řídit tímto provozním řádem a budou ho porušovat, nebude
umožněno další užívání hřiště.
3) Aktualizovaný provozní řád nabývá platnosti dnem 1. 7. 2019. Na základě provozních zkušeností
je možná úprava tohoto provozního řádu.

Michaela Hávová
starostka obce

