
PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY S PÍSKOVIŠTĚM 
 

 

Identifikační údaje 

Tento provozní řád je určen pro herní plochy s pískovištěm umístěné na veřejných 

prostranstvích ve městě Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Provozovatel/správce: Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271  

se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  

 prostřednictvím odboru správy majetku 

 

Vymezení aktivit 

Venkovní hrací plocha s pískovištěm je určena pro veřejnost. Herní prvky a pískoviště jsou 

určena pro děti ve věku od 3 do 12 let. Dětem mladším 6 let je vstup na herní plochu a užívání 

herních prvků povolen jen v doprovodu a pod trvalým dohledem rodičů, zákonného zástupce 

či jiné odpovědné osoby. Osoby starší 12 let nesmí herní prvky používat. Návštěvníci hrací 

plochy s pískovištěm jsou povinni dodržovat návštěvní řád dětských hřišť a pískovišť, který je 

umístěný na každém dětském hřišti ve správě provozovatele.  

                    
                     

Provozní doba 

Hrací plochy s pískovištěm jsou provozovány v režimu sezónního provozu v období od 1.4. 

do 31.10. daného roku. Mimo toto období nezajišťuje provozovatel pravidelnou kontrolu 

herních prvků a pískovišť. 
 

Podmínky provozu venkovní hrací plochy 

Je zakázáno vstupovat do prostoru hrací plochy s pískovištěm se psy a jinými zvířaty, vnášet 

na hrací plochu zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, skleněné a 

ostré předměty, manipulovat s otevřeným ohněm, či jiných způsobem ohrožovat bezpečnost 

svou i ostatních uživatelů hřiště. Zařízení umístěné na herní ploše je majetkem provozovatele, 

je zakázáno jeho poškozování nebo jiné úmyslné narušení funkce zařízení z hlediska 

bezpečnosti. 

 

Režim údržby venkovní hrací plochy s pískovištěm 

V provozní sezóně se provádí běžná vizuální kontrola plochy s četností 1x týdně. V rámci 

BVK se provádí úprava a vyčistění plochy hřiště a bezprostředního okolí, úprava dopadových 

zón pod zařízením dle ČSN EN 1177, úprava a vyčištění pískovišť. 

V letních měsících červen - září se provádí propaření pískovišť s četností 1x za měsíc.  

Propaření pískovišť je provádí pomocí černé folie. Podmínkou propaření je teplota vyšší než 

20oC a přímý sluneční svit po dobu minimálně 4 hodin.  

V rámci provozní kontroly dle ČSN 1176 se provádí kontrola funkce a stability zařízení, míra 

opotřebení, kontrola dotažení šroubů apod. včetně kontroly obrub pískoviště s četností 3x za 

sezónu. 

 

Průběžná kontrola péče o herní prvky 

 

Zařízení herních prvků a pískovišť jsou kontrolovány odpovědnou osobou na základě 

smluvního vztahu. Před zahájením sezónní provozní doby je provedena odborná technická 



kontrola všech herních prvků, zařízení a pískovišť umístěných na hrací ploše. Záznamy o 

kontrolách se ukládají u provozovatele. Veškeré zjištěné závady je možno hlásit u 

provozovatele resp. u správce zařízení na tel. 571 661 182 nebo na emailu: 

podatelna@roznov.cz. 
 

Způsob zajištění hygienických limitů písku 

Výměna písku se provádí v intervalu 3 let. Dosypávání písku se provádí podle potřeby 1x 

ročně. 

Mikrobiologický, parazitologický a chemický rozbor vzorku písku na ukazatele případného 

znečištění se provádí podle potřeby a finančních možností provozovatele. 

 

Zajištění úklidu venkovní hrací plochy s pískovištěm 

Úklid odpadků se provádí při běžné vizuální kontrole hřiště v sezónním provozu 1x týdně.  

Frekvence odvozu odpadu se provádí 3x týdně provozovatelem pověřenou osobou. Správce 

herní plochy je povinen zajistit pravidelnou údržbu zeleně (sekání a úklid trávy, úklid listí, 

drobné prořezy keřů a dřevin). 

 

Tento provozní řád venkovních hracích ploch s pískovištěm byl schválen Radou města 

Rožnov pod Radhoštěm dne 7.4.2016 usnesením číslo 528/36. 

 
SEZNAM HERNÍCH PLOCH S PÍSKOVIŠTĚM 

 

DH č.7  Partyzánská (Záhumení u zemního valu) 

    

DH č.8  J.Fučíka (Záhumení) 

    

DH č.10 5.května před č.p.1553  

         

DH č.23 Láz – zóna A 

   

DH č.24 Láz – zóna B  

   

DH č. 40 Meziříčská 

   

DH č.47 1.máje za č.p.1353 

        

DH č.51 Čs.armády 

   

DH č.55 Svazarmovská za č.p.1693 (u gymnázia) 

   

DH č.57 Borová za č.p.1576 

   

DH č.100 Dubková za č.p.1540 (Písečný mezi domy) 

   

DH č.102 Tyršovo nábřeží/ Revoluční 

   

DH č.103 Lesní 2330 (u objektu Bečva) 
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