
Návštěvní řád 
 

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 řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky     

ochraně veřejné zeleně. 

Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 15 let, přičemž je nutné zohlednit psychické 

a fyzické dispozice dětí. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak 

viditelně poškozené! 

Děti do 6ti let musí být na hřišti a herních prvcích v doprovodu osoby starší 18 let. 

 

 

Návštěvní doba: květen – září   8:00 – 20:00  

   říjen – duben   9:00 – 19:00 

 

 

Na hřišti platí zákaz: 

 

- poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec 

vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu) 

- zákaz vodění zvířat do prostoru hřiště  

- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek 

- vjezdu motorových vozidel 

- stanování a rozdělávání ohňů 

- pořádání propagačních či reklamních akcí 

 

Návštěvník je povinen: 

 

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště 

- chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky  

- dodržovat čistotu 

 

Porušení 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 poškozením zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské 

policii Olomouc na tel. č. 156. 

 

Pokud zjistíte závadu na zařízení, která vznikla při provozu, prosím oznamte ji na tel. čísle 

585 700 025. Připomínky můžete zasílat na  e-mail: barbora.koppova@tsmo.cz  

 

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči: 150                   Záchranná služba první pomoci: 155  

Policie ČR:158           Městská policie Olomouc:156  

 

 

Vlastník hřiště:          Provozovatel hřiště: 

Statutární město Olomouc,                     Technické služby města Olomouce, a.s. 

Horní náměstí 583          Zamenhofova 34, 772 11 Olomouc   

779 11 Olomouc          tel. 585 700 025, e-mail: dispecink@tsmo.cz 

 

 

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