
 

Provozní řád sportovně dětského hřiště 
v Janově Dole 

 
Obecná ustanovení: 

• Vlastníkem a správcem hřiště je obec Janův Důl. Hřiště je veřejně přístupné a jeho 
využívání není zpoplatněno. 

• Hřiště je určeno pro všechny věkové kategorie. Děti mladší 10 let musí být za 
doprovodu dospělé osoby (osoba starší 18 let). 

• Dospělá osoba je povinna překontrolovat stav herních prvků, zda jsou bez zjevných 
známek poškození, které by mohlo ohrozit návštěvníky a cvičící na zdraví. V případě 
zjištění závady vás žádáme o okamžité oznámení (tel. kontakt viz níže). 

• Využívání dětského hřiště je na vlastní nebezpečí!!! 
• Správce hřiště nenese zodpovědnost za újmu na zdraví vzniklou na hřišti při porušení 

provozního a návštěvního řádu. 
 
Provozní doba dětského hřiště: 

• Provozní doba hřiště je denně od 8:00 do 20:00 hodin. 
• V případě dřívějšího setmění se provozní doba hřiště zkracuje – hřiště nelze užívat po 

setmění. 
• V případě mokrého a namrzlého povrchu prvků a konstrukcí je přísně zakázáno jejich 

užívání 
 
Na hřišti je přísně zakázáno: 

• poškozovat a znečisťovat prostor, vybavení a zařízení hřiště (náklady na opravu bude 
vlastník vymáhat od osoby, která toto zavinila); 

• kouření, užívání návykových a psychotropních látek, požívání alkoholických nápojů; 
• venčení a volného pobíhání domácích zvířat; 
• stanování a rozdělávání ohňů; 
• vjíždět s motorovými vozidly; 
• ohrožovat a obtěžovat svým chováním ostatní návštěvníky hřiště; 
• vstoupit mimo provozní dobu hřiště; 
• vstoupit jinak než místem pro vstup určeným. 

 
 



 
Povinnosti návštěvníka: 

• respektovat provozní a návštěvní řád dětského hřiště; 
• udržovat pořádek a čistotu na hřišti i kolem něj; 
• v případě zjištění porušení či závady na cvičebních a herních prvcích tuto skutečnost 

ihned oznámit správci (tel. kontakt viz níže). 
 
Osoby, které budou porušovat provozní a návštěvní řád budou z prostoru hřiště vykázány! 
 
Děkujeme návštěvníkům za dodržování provozního a návštěvního řádu a přejeme vám 
příjemné využívání dětského hřiště obce Janův Důl. 
 
Vlastník a správce dětského hřiště:  Obec Janův Důl  
 
Telefony pro hlášení závad:   778 526 146 (obecní úřad) 
      739 050 048 (starosta obce) 
      724 179 388 (místostarosta obce) 


