Provozní řád obecního hřiště v Oucmanicích
čl. 1

Základní ustanovení
1. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti osob, které se zdržují na obecním hřišti
v Oucmanicích na pp. č. 436 (dále jen “návštěvníci”).
2. Vlastníkem a provozovatelem obecního hřiště je obec Oucmanice.
3. osobou odpovědnou za dohled nad provozem obecního hřiště (dále jen “správce hřiště”)
je paní Jana Lagutinová.
3. Obecní hřiště je určeno k aktivnímu odpočinku široké veřejnosti, provozování míčových a
jiných
her všech věkových skupin, využívání herních zařízení a dále ke konání akcí pořádaných
místními občanskými sdruženími a spolky
pro veřejnost, příp. ke konání jiných akcí.
4. Veškeré aktivity návštěvníků na obecním hřišti jsou provozovány na vlastní nebezpečí.
čl. 2
Provozní doba obecního hřiště
1. Provozní doba obecního hřiště je celoroční bez omezení. Vstup na herní a cvičební prvky
pouze za nesnížené viditelnosti.
2. Vstup na obecní hřiště je zakázán, pokud plocha obecního hřiště je poškozena a návštěvníci
jsou
na tuto závadu upozorněni vývěskou provozovatele, umístěnou u vchodu na obecní hřiště.
čl. 3
Pravidla chování návštěvníků obecního hřiště
1. Na obecním hřišti platí zákaz:
• poškozování umístěných zařízení a zeleně
• vstupu se psy a jiným zvířectvem a jejich pobíhání
• vjezdu motorových vozidel a jízdy na motorových vozidlech s výjimkou závozu
předmětů na konané akce
• kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek
• manipulace s otevřeným ohněm mimo vymezené ohniště, výbušninami,
jedovatými látkami a chemikáliemi ohrožujícími zdraví a bezpečnost osob
• odhazování odpadků a jiného znečišťování
• vstupu osobám podnapilým a pod vlivem jiných omamných látek
2. Děti do 6 let smějí navštěvovat obecní hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která
je povinna dohlížet na dítě po celou dobu návštěvy obecního hřiště.
3. Každý uživatel je povinen před použitím hřiště zkontrolovat jeho stav z hlediska možného
nebezpečí úrazu.
4. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízeni či povrch terénu kluzký nebo je herní prvek viditelně
poškozený.
5. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
6. Jednotlivé herní prvky užívat v souladu s určenou věkovou kategorii.
7. Úklid obecního hřiště po ukončení nahlášené akce konané na obecním hřišti zajišťuje
organizátor akce do 24 hodin po ukončení akce.

8. Návštěvníci obecního hřiště jsou odpovědni za poškození a znečištění prostoru hřiště.
Vzniklou škodu jsou povinni uhradit.
čl. 5
Konání akcí na obecním hřišti
1. Organizátor akce je povinen termín akce nahlásit minimálně 14 dnů předem správci hřiště.
2. Organizátor akce je povinen po ukončení akce do 24 hodin uvést prostor obecního hřiště do
původního stavu a předat jej správci hřiště.
čl. 6
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
150
Záchranná služba 155
Policie
158
Správce
605 252 518
SOS
112
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Oucmanice na jeho zasedání dne 15.
května 2020 usnesením č. 2/20 a nabývá účinnosti dnem schválení.
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signed
Josef Digitally
by Josef Pavlíček
2020.05.18
Pavlíček Date:
08:24:01 +02'00'

