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Provozní řád dětského hřiště (DH) 
 

I. Údaje o DH 
 
Provozovatel DH:  Město Velké Meziříčí,  

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671 

 

Správce DH:  Sportoviště VM, příspěvková organizace  

Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí 594 01, IČ: 09241019 
  
 

II. Základní ustanovení 
 
1) Dětské hřiště je veřejně přístupné - za dále stanovených podmínek má každý právo 

vstupovat do jeho areálu a užívat ho k rekreaci a odpočinku. Vybavení hřiště je určeno pro 
děti, a to podle stanovené věkové kategorie jednotlivých herních prvků. 

2) Provozní řád DH upravuje povinnosti správce a návštěvníků DH. 
 
 
 

III. Provozní doba DH 
 
Provozní doba DH je stanovena denně na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. Osoby, které se 
budou zdržovat na DH mimo stanovenou provozní dobu, mohou být z DH vykázány 
správcem nebo strážníkem Městské policie Velké Meziříčí.  
 
 
 

IV. Povinnosti správce DH 
 

Správce DH je zejména povinen zabezpečovat: 
 
1) Vizuální kontrolu technického stavu herních prvků včetně dopadových ploch a stavu 

dalšího mobiliáře (1 x za dva týdny), odstranění zjištěných závad nebo zamezení 
používání herního prvku, na němž byly závady zjištěny. 

2) Provozní kontrolu herních prvků včetně dopadových ploch (4 x ročně), odstranění 
zjištěných závad nebo zamezení používání herního prvku, na němž byly závady zjištěny. 

3) Roční revizi herních prvků dle ČSN EN 1176 a 1177, odstranění zjištěných závad nebo 
zamezení používání herního prvku, na němž byly závady zjištěny. 

4) Pokud je součástí hřiště rovněž pískoviště, provádí údržbu pískoviště a jeho úklid tak, aby 
byly zajištěny hygienické limity mikrobiologických, chemických a parazitologických 
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ukazatelů stanovených pro písek užívaný k  hrám dětí obecně závaznými právními 
předpisy (kontrola stavu obrub včetně odstranění zjištěných závad, průběžné odstraňování 
nečistot, 1 x ročně výměna písku – březen/duben – dodaný písek musí splňovat shora 
uvedené hygienické limity, doklad o splnění hygienických limitů bude pravidelně 
předáván provozovateli a pro veřejnost bude k nahlédnutí k dispozici rovněž u správce 
DH). 

 
 
 

V. Podmínky užívání DH návštěvníky 
 
1) Je zakázáno používání zařízení DH nad rámec běžného užívání, přičemž běžným 

užíváním se rozumí takové, které je pro herní prvek dané - provozovatel neručí za 
případné následky nesprávného a zakázaného užívání. 

2) Užívání herních prvků je na vlastní nebezpečí, po zvážení schopností a zdatnosti dítěte. 
Dětem mladším 6 let je vstup na DH a užívání herních prvků a vybavení DH povoleno jen 
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů či jiné odpovědné osoby. Za děti odpovídají 
jejich rodiče a zákonní zástupci. Odpovědná osoba je povinna překontrolovat herní prvky, 
jsou-li z hlediska bezpečnosti dětí v pořádku – v případě zjištění možného ohrožení 
bezpečnosti dětí zabrání osoba odpovědná za dítě používání herního prvku.  

3) Vstup na DH a užívání herních prvků je zakázáno, pokud je terén DH kluzký či namrzlý 
nebo jsou kluzké a namrzlé herní prvky, případně jsou-li herní prvky a vybavení DH 
poškozeny či ve stavu, který brání jejich řádnému užívání. 

4) Návštěvníci DH jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu, chovat se ukázněně, dbát 
vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní osoby. 

 
 

Na DH je v zájmu ochrany veřejného pořádku zakázáno: 
 
1) Kouřit. 
2) Konzumovat alkohol a užívat jiné návykové látky. 
3) Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
4) Manipulovat s otevřeným ohněm. 
5) Přinášet na DH střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty 

ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat. 
6) Vstupovat se psy nebo jinými zvířaty. 
7) Jezdit na kole nebo ostatních dopravních prostředcích přes pískoviště a další povrchy hřišť 

(trávníky, oblázkové plochy, apod.), které nejsou svým stavebním stavem k jízdě určeny.  
8) Vjíždět s motorovými vozidly (neplatí pro správce). 
9) Poškozovat zařízení a vybavení DH a zeleň, pokud je součástí DH. 
10) Znečišťovat DH a zeleň, pokud je součástí DH. 
11) Nocovat a stanovat. 
12) Využívat prostory DH k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům. 
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VI. Důležitá telefonní čísla 
1) Hasiči:  150 
2) Policie: 158 
3) Zdravotnická záchranná služba: 155 
4) Městská policie: 566 781 156 
5) Tísňová linka: 112 
6) Správce hřiště: 724 048 215 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
1) Porušování tohoto řádu může být řešeno strážníkem Městské policie Velké Meziříčí dle 

zákona  č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
2) Tento řád je závazný pro všechny osoby, které se na DH zdržují. 
3) Doklad o tom, že písek v pískovišti neobsahuje chemické látky v takovém množství, 

které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika, je k nahlédnutí u správce DH, na 
odboru životního prostředí městského úřadu a na webových stránkách města Velké 
Meziříčí. 
 

 
 
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 
 
 
Schválila:  
 
Rada města Velké Meziříčí dne usnesením č. 1280/39/RM/2016. 
 
Ve Velkém Meziříčí dne 14. 6. 2016 
 

Ing. Radovan Necid 
          starosta 

 
Zpracoval:  
Ing. Jiří Zachar, vedoucí OŽP Městského úřadu Velké Meziříčí (červen 2016) 
 


