
Vnitřní provozní řád dětských a sportovních hřišť  

v  Litoměřicích, 
       který je závazný pro Technické služby města Litoměřice, příspěvkovou organizaci se sídlem  

       Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, jako správce dětských a sportovních hřišť.           

1)   důležité telefony :          POLICIE                                            158 

                                             HASIČI                                              150 

                                             ZÁCHRANNÁ SLUŽBA                  155 

                                             MĚSTSKÁ POLICIE                        156, 416 733 044         

2)   provozovatel hřiště :      Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

       správce hřiště :              Technické služby Města Litoměřice 

                                              Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice 

      odpovědný pracovník za technický stav :  

                                             Žídek Jan, telefon 416 725 523, mob. 602 493 651                         

      odpovědný pracovník za úklid  :      

                                             Dlugoš Andrej, telefon 416 735 379, mob. 602 134 449 

3)   provozní doba :              letní období          - od 1. dubna do 30. září           -  09,00 - 21,00 

                                             podzimní období  - od 1 října do 31. října              -  10,00 - 18,00 

                                             zimní období        - od 1. listopadu do 31.března   -  mimo provoz  

4)   úklid venkovních ploch  (nejméně jednou za dva týdny) zahrnuje : 

      - úklid odpadků, listí z ploch, vysypání košů, odvoz odpadu, přehrabání a vyčištění    

      dopadových ploch (správce předloží atest o vhodnosti písku)  

      - kontrola upevnění železných konstrukcí na basketbal, volejbal a branek na míčové hry  

      (fotbal, házená, florbal …) 

      - kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře 

5)    průběžná péče o herní prvky a mobiliář (nejméně jednou za dva týdny)  

       zahrnuje : 

       - kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře 

       - okamžité odstranění závad, nebo vyřazení herního prvku a jejich evidence   

       - kontrolu stavu  bezpečnosti všech herních prvků 

       - v letním období 2x překopání a dosypání písku na dopadových plochách. 

       - vedení KNIHY O PROVOZNÍCH KONTROLÁCH TECHNICKÉHO 

         STAVU, BEZPEČNOSTI A ČISTOTĚ DĚTSKÝCH A SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ  . 

6)    péče o zeleň (nejméně jednou za dva týdny) zahrnuje :  

       - sekání, shrabání, odvoz trávy a listí  

       - údržba (prořezy …) stromů a keřů včetně závlahy 

7)    údržba depozitních míst posypového materiálu (nejméně jednou za dva týdny)  

       zahrnuje : 

       - kontroly a opravy obrub 

       - přehrabání a odstranění nečistot  

       - 1x roční výměnu posypového materiálu - písku (hrubost 0,4)  

         (po každé výměně správce předloží certifikát písku o jeho možnosti použití na hřištích)  

8)   Čtvrtletní technická kontrola zahrnuje: 

       - pravidelné kontroly funkčnosti a bezpečnosti fyzickým přezkoušením všech herních    

       prvků. Kontrola musí být zaměřena na funkci, stabilitu a bezpečný technický stav     

       herních prvků a zařízení. 

       - evidenci kontrol, závad  v KNIZE  ČTVRTLETNÍCH  TECHNICKÝCH  KONTROL  DĚTSKÝCH  

       A  SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ . 

       - kontrolu knih o kontrolách dětských a sportovních hřišť provádí provozovatel nejméně jednou za 

       měsíc. 

   

Schváleno RM dne 10.4.2012 s platností od 10.4.2012.                 

 

 

Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice      


