
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A PÍSKOVIŠŤ 

Vážení návštěvníci, toto veřejné hřiště je Vám k dispozici k využití Vašeho volného 
času. Prosíme Vás o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, který upravuje 
pravidla provozu veřejných dětských hřišť a pískovišť ve vlastnictví města Rožnov 
pod Radhoštěm. Provoz hřiště je zajištěn na základě smlouvy třetí osobou, jejíž 
identifikační údaje jsou k dispozici na MěÚ Rožnov p. R. 

Hřiště je určeno dětem od 3 do 12 let. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště 

a pískoviště a užívání herních prvků povolen jen v doprovodu a pod trvalým 

dohledem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby. Osoby starší 12 let 

nesmí používat herní prvky. 

Návštěvníci dětského hřiště jsou povinni: 

 seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej, dbát na pořádek, čistotu a 
bezpečnost svou i ostatních uživatelů hřiště, dodržovat pravidla slušného 
chování, šetřit a chránit vybavení hřiště 

 zajistit proti odcizení či poškození své věci vnesené na hřiště; vlastník ani 
provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené na hřišti 

Návštěvníkům je zakázáno: 

 vnášet na hřiště 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 

 na hřišti kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné, toxické, 
psychotropní či další látky ovlivňující pozornost a úsudek a vstupovat na hřiště 
pod vlivem alkoholu či jiných látek ovlivňujících pozornost a úsudek 

 vstupovat do prostor hřiště se zvířaty 

 poškozovat a znečišťovat dětské hřiště, jeho zařízení a vybavení a zeleň, 
pokud je jeho součástí, provádět bez souhlasu provozovatele nebo vlastníka 
jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy do umístěných prvků 

 používat zařízení hřiště nad rámec běžného užívání, čímž se rozumí užívání, 
které je pro jednotlivé herní prvky dané, vlastník ani provozovatel neodpovídá 
za případné následky nesprávného a zakázaného užívání 

 užívat hřiště k jiným účelům, než je určeno, zejména pořádat na hřišti akce 
propagačního a obdobného charakteru 

 vstupovat na dětské hřiště (popř. jednotlivé herní prvky), jestliže: 

a) je herní zařízení nebo vybavení kluzké nebo je jeho povrch namrzlý, popř. 
se v pískovišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví 

b) je dětské hřiště, pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeno či je ve 
stavu, který brání jeho užívání 

Pobyt na dětském hřišti a jeho užívání je na vlastní nebezpečí. Za děti 
odpovídají rodiče, zákonný zástupce či jiná odpovědná osoba doprovázející 
dítě na hřišti. Za úmyslné poškozování zařízení a vybavení hřiště dítětem nebo 



za škody způsobené dítětem v důsledku nerespektování návštěvního řádu nese 
odpovědnost osoba, která je povinna vykonávat nad dítětem dohled. 

Žádáme návštěvníky dětského hřiště, aby závady a poškození zjištěné při užití hřiště 
bezodkladně nahlásili na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor správy majetku, tel. č. 
571 661 182. 

Důležitá telefonní čísla:  Hasiči   150 Policie ČR  158
  

Záchranná služba  155 Tísňová linka  112 
    Městská policie  156 
 
Tento návštěvní řád dětských hřišť a pískovišť byl schválen usnesením č.1232/60 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 13.7.2009.  


