Obecní úřad Malý Újezd
Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
V Malém Újezdě dne 1.9. 2020

Provozní řád Jelenického plácku
Obec Malý Újezd, jako vlastník a provozovatel veřejně přístupného areálu – Jelenický plácek v obci
Malý Újezd, části obce Jelenice, uvedeného do provozu v roce 2020, vydává tento provozní řád,
jímž se stanovují pravidla a podmínky užívání Jelenického plácku (dále jen „areál“):

I.
Úvodní ustanovení
1.

1.

2.

3.
4.

Vlastník a provozovatel areálu: obec Malý Újezd
sídlo: Obecní úřad Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31
IČO: 00237043

II.
Pravidla užívání dětského hřiště
Dětské hřiště, které je součástí areálu Jelenický plácek, je určeno pro dětské návštěvníky ke
zvyšování jejich obratnosti a ke hře. Jednotlivé herní prvky dětského hřiště jsou určeny pro děti
ve věku od 3 let do 12 let, s hmotností do 80kg; osobám jiného věku či hmotnosti je používání
těchto herních prvků zakázáno.
Užívání dětského hřiště je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná
dospělá osoba. Dětem mladším 8 let je vstup do prostoru dětského hřiště povolen pouze
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
Každý uživatel je povinen se před vstupem do prostoru dětského hřiště seznámit s těmito
pravidly a řídit se jimi.
Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, tato
zařízení překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě
zjištění, že je stavem hřiště, herního zařízení či jednotlivých herních prvků ohrožena bezpečnost
dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo. V horkém počasí může být povrch
herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku; dospělá osoba
je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
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III.
V celém areálu se zakazuje:
kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek
vstup osobám v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a návykových látek a
osobám nemocným infekční či jinou přenosnou nemocí
vstup a manipulace s otevřeným ohněm
vnášení střelných a jiných zbraní, včetně jakýchkoliv ostrých předmětů a takových
předmětů, které lze jako zbraň použít, výbušnin a pyrotechnických výrobků, jedovatých
látek, chemikálií a jiných předmětů ohrožující zdraví a bezpečnost a jakákoliv
manipulace s nimi
vnášení neskladných či objemných předmětů
vstup se psy a jinými zvířaty
vjezd motorovými vozidly s výjimkou vozidel obsluhy a údržby
ničení, poškozování, znečišťování zařízení a vybavení areálu, včetně zeleně
popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení a vybavení areálu, včetně zeleně
přemísťování zařízení areálu, ať již pevných, či mobilních, mimo stanovená místa
lezení a věšení se na sítě, branky a konstrukce zařízení v areálu
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená; pro odkládání odpadků jsou v areálu
rozmístěny odpadkové koše
házení předmětů jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro uživatele
pořádání propagačních nebo reklamních akcí či akcí s veřejnou produkcí hudby (to
neplatí, pokud ke konání akce vydal provozovatel areálu předchozí souhlas)
v případě konání sportovních či společenských akcí a podniků pořizování zvukových či
obrazových záznamů jejich průběhu (prostřednictvím jakýchkoli technologických
zařízení) bez povolení organizátora, resp. pořadatele.

Za provoz hřiště odpovídá obec Malý Újezd, 315 624 168
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Hasiči: 150
Integrovaný záchranný systém: 112.
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