
Návštěvní řád hřiště Sovova ulice ev.č. 38 v Litoměřicích    
 

Návštěvníci a uživatelé zařízení hřiště jsou povinni dodržovat tyto podmínky: 
 

1) Užívání zařízení hřiště je povoleno pouze v provozní době hřiště (provozní doba viz. bod 11).  

2) Při pobytu v prostoru hřiště jsou návštěvníci a uživatelé zařízení hřiště povinni řídit se tímto provozním řádem, pokyny správce hřiště, 

zástupce provozovatele a Městské policie Litoměřice. Jsou povinni přizpůsobit užívání zařízení hřiště momentálnímu počasí, stavu herních 

prvků a ploch. Při porušení provozního řádu nebo nedbání pokynů uvedených oprávněných osob mohou být vykázáni z prostoru hřiště. 

3) Zařízení hřiště, kterým jsou zejména herní prvky, je určené pro děti od 5 (pěti) do 12 (dvanácti) let. Děti mladší 6 (šesti) let mohou užívat 

zařízení hřiště pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé osoby. 

4) Uživatelé zařízení hřiště jsou povinni respektovat stanovené věkové hranice pro jednotlivé herní prvky. Ty jsou uvedeny na každém 

herním prvku nebo jsou součástí provozního řádu. 

5) Je zakázáno užívat veškeré vybavení hřiště, pokud je kluzké, zejména když je povrch vlhký, namrzlý, případně když je zařízení 

poškozené. Pokud návštěvník nebo uživatel zařízení hřiště sám zjistí závadu je povinen ji neprodleně oznámit správci hřiště. 

6) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody a úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, jakož i 

nerespektováním pokynů zástupce provozovatele, správce hřiště a Městské policie Litoměřice. 

7) Případné úrazy, ke kterým dojde v prostoru hřiště, je nutné neprodleně hlásit (nejlépe ještě ten kalendářní den), a to správci hřiště.  

O úrazu bude pořízen zápis. 

8) Provozovatel neručí za ztrátu nebo poškození věcí vnesených do prostoru hřiště. 

9) Do prostoru hřiště je zakázáno vodění psů (obecně závazná vyhláška) a jiných zvířat. Dále je zde zakázáno kouření, požívání 

alkoholických nápojů nebo návykových látek a ježdění všemi vozidly jednostopými, dvoustopými, motorovými i bezmotorovými.  

10) Důležitá telefonní čísla a ostatní informace:                          

                                                                                                       INTEGROVANÝ  ZÁCHRANNÝ  SYSTÉM - 112 

POLICIE ČR - 158, HASIČI - 150, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155, MĚSTSKÁ POLICIE - 156 nebo 413 733 044.    

       vlastník a provozovatel hřiště :                                          Město Litoměřice , Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

       správce hřiště :                                                                   Technické služby Města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice 

       za technický stav a úklid odpovídá :                                  Technické služby Města Litoměřice, telefon 416 725 520, 416 725 511                              

11) Provozní doba :                                  od 1. dubna do 30. září             09,00 - 21,00 hodin 

                                                         od 1. října do 31. října              10,00 - 18,00 hodin 

                                                         od 1. listopadu do 31. března             mimo provoz  

 

Schváleno RM dne 12.03.2015 


