
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONICE
Návštěvní a provozní řád

PROVOZOVATEL, VLASTNÍK A SPRÁVCE: 
OBEC HODONICE
Obecní 287, 671 25 Hodonice
IČ: 00292788, DIČ: CZ00292788
www.hodonice.cz, e-mail: dopravnihriste@hodonice.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Duben – říjen  8:00 – 19:00       |      Listopad – březen  8:00 -  16:00

(včetně víkendů a svátků, s ohledem na rozmary počasí) 
VŽDY PŘED NÁVŠTĚVOU SLEDUJTE AKTUALITY. UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ JE ZDARMA. 

Provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo jej neotevřít dle vlastního uvážení a stejně tak vykázat návštěvníka, který nedodržuje návštěvní řád! 
HŘIŠTĚ JE TRVALE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM.

1. Dětské dopravní hřiště Hodonice 
a.  je určeno pro individuální návštěvu z řad veřejnosti za účelem dopravního vzdělávání 
 a pobytu na hřišti
b.  je určeno pro organizovanou dopravní výchovu dětí v rámci školní a předškolní výchovy, pro jiné 
 organizované skupiny vždy po předchozí domluvě s provozovatelem
c.  je určeno pro děti i dospělé osoby, přičemž děti do 8 let smějí navštívit hřiště pouze v doprovodu 
 dospělé a za dítě zodpovědné osoby
d.  dovoluje využití vlastních dopravních prostředků: kola, koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle 
 (pouze ve vyhrazeném čase), odrážela
e.  dovoluje využití dopravních prostředků, které jsou vybavením hřiště: kola a šlapací káry
f.  je vybaveno dětskými herními prvky, které jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 14 let
g.  má vždy přítomno dohled správce
h.  dovoluje uživateli užívání hřiště vždy na vlastní nebezpečí, přičemž za děti ručí rodiče, odpovědný 
 zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba. 

2. Návštěvníci mají povinnost:
a.  seznámit se před vstupem s Návštěvním a provozním řádem Dětského dopravního hřiště Hodonice
b.  respektovat návštěvní řád, pokyny správce hřiště a dopravní značení
c.  dodržovat zde pořádek a čistotu
d.  mít na sobě pro aktivity na hřišti vhodný oděv a obuv
e.  při jízdě používat ochranné pomůcky (cyklistická přilba, chrániče aj.)
f.  chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní 
 návštěvníky
g.  než se dítě, nad kterým mají dozor, dostane do kontaktu se zařízením hřiště, toto zařízení 
 překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti dítěte v pořádku

h.  v případě, že je stavem dětského dopravního hřiště ohrožena bezpečnost osob, zabránit, 
 aby bylo zařízení používáno
i.  nahlásit zjištěnou závadu přítomnému dohledu na místě nebo správci, tel. 736 738 341
j.  opustit hřiště před uplynutím vyhrazené provozní doby.

Důležité: V horkém počasí může být povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik 
popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat 
a případně zamezit vstup dítěti k zařízení.  

3. Na hřišti je zakázáno
a.  vstupovat na hřiště v době probíhající organizované dopravní výchovy 
b.  používat motorová a bateriová vozítka a skateboardy
c.  poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení hřiště a zeleň
d.  vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat
e.  kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky či vstupovat pod jejich vlivem 
f.  přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty 
 ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
g. jezdit na povolených dopravních prostředcích MIMO VYZNAČENÉ CESTY
h.  nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň
i.  využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům
j.  používat hřiště, pokud je snížená viditelnost, pokud je vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch  
 zamrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíte závadu
k.  používat hřiště, pokud se na hřišti nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví.

DŮLEŽITÁ   Správce hřiště:   Vlastník hřiště: 
TELEFONNÍ ČÍSLA:  736 738 341   515 234 448   
Záchranná služba:   Hasiči:  Policie ČR:  Tísňová linka:
155 150  158  112
 

TENTO ŘÁD JE ÚČINNÝ OD 1. 11. 2021.


