Město Velké Meziříčí

2010

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)
I.

Údaje o DDH

Název zařízení:

Dětské dopravní hřiště

Umístění:

DDH je součástí dětského hřiště na ulici Oslavická ve Velkém
Meziříčí

Provozovatel DDH:

Město Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671
zastoupené Ing. Františkem Bradáčem, starostou

Správce DDH:

Technické služby VM s.r.o.,
Třebíčská 655, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 25509659
Odpovědná osoba: Josef Marek

Dohlížející osoba:

Radoslav Prudík,
Oslavická 1854/21, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45486492
Odpovědná osoba: Radoslav Prudík

Součástí DDH je sklad vozového parku.
Provozovatel a správce vozového parku uloženého ve skladu kol:
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí
Odpovědná osoba: Mgr. Dagmar Suchá
Provozovatel a správce vozového parku provádí kontrolu a údržbu vozového parku
umístěného ve skladu kol.
Formy aktivit na DDH:
 výuka dopravní výchovy,
 dopravní soutěž,
 zájmová činnost,
 akce pro veřejnost,
 volné využití veřejností za účelem rekreace a odpočinku s dodržováním provozních
řádů DDH a dětského hřiště.

II.

Základní ustanovení

1) Provozní řád DDH upravuje povinnosti správce, zaměstnanců, dohlížející osoby, všech
uživatelů DDH a návštěvníků DDH.
2) Správce objektu DDH zajistí jeho vyvěšení na vyhrazeném místě.
3) Provozovatel DDH a dětského hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností,
činností ostatních návštěvníků a činností zakázanou provozním řádem DDH a provozním
řádem dětského hřiště.
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Zásady poskytování první pomoci, pitný režim

1) DDH nezajišťuje pitný režim.
2) Nezbytnou první pomoc při dopravní výchově poskytuje instruktor na DDH ve spolupráci
s pedagogickým doprovodem.
3) Pro případ úrazu je v prostorách skladu kol k dispozici vybavená lékárnička.

IV.

Vstup do objektu DDH

1) Do objektu DDH je možné vstupovat brankou hlavního vchodu z ulice Oslavická. Branka
hlavního vchodu z ulice Oslavická je zamčena v době od 22:00 do 6:00 hod. následujícího
dne.
2) Odnímatelná část plotu z ulice Oslavická slouží pro vjezd vozidel zajišťujících provoz,
údržbu a obsluhu celého objektu DDH a dětského hřiště a pro vjezd vozidel majitelů
přilehlých nemovitostí v okolí DDH a dětského hřiště.

V.

Pobyt v objektu DDH

1) DDH slouží především k organizované výuce a praktickému výcviku pravidel provozu na
pozemních komunikacích a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s pedagogickým
doprovodem, nebo samostatně, a to v rozsahu daném harmonogramem činnosti DDH.
2) Veřejnosti slouží DDH převážně v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách,
pokud zde neprobíhá jiná organizovaná akce pro školní děti a mládež.
3) Všichni návštěvníci musí dodržovat pořádek, odpadky dávat do košů, neničit zařízení
a plot a poslechnout pokyny pracovníků DDH a dohlížející osoby. Provozovatel za
odložené věci neručí.

VI.

Provozní doba činnosti DDH

Provozní doba činnosti DDH je stanovena v době od 6:00 do 22:00 hodin.
V době od 22:00 do 6:00 hodin následujícího dne je objekt DDH uzamčen.
Časové vymezení výcviku a výuky žáků základních a dalších škol je určeno dle stanoveného
harmonogramu:
• mateřských škol,
• základních škol,
• dalších škol,
• dětí s rodiči.
1) Pravidelná výuka pro školy je organizována podle schváleného harmonogramu:
a) v pracovní dny od 1. dubna do 30. června: 8:00 – 14:00 hod.
b) v pracovní dny od 1. září do 30. listopadu: 8:00 – 14:00 hod.
Přítomnost veřejnosti v objektu DDH a dětského hřiště nesmí školní akce narušovat!
Akce pro školní družiny a další akce pro školní děti jsou zejména organizovány:
a) v pracovní dny od 1. dubna do 30. června: 14:00 – 17:00 hod.
b) v pracovní dny od 1. září do 30. listopadu: 14:00 – 17:00 hod.
Přítomnost veřejnosti v objektu DDH a dětského hřiště nesmí školní akce narušovat!
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Provoz pro veřejnost v těchto dnech a časech je možný s ohledem na obsazení
a vytížení školních akcí.
Jinak je provoz v těchto dnech určen veřejnosti v době od 6 do 8 hodin
a v době od 17 do 22 hodin, pokud to nenaruší pořádání organizovaných akcí pro děti a
mládež.
2) Provoz o víkendech, prázdninách a v pracovní dny v době od 1. prosince do
31. března je určen veřejnosti od 6 do 22 hodin, pokud zde nebudou probíhat jiné
organizované akce pro děti a mládež. V případě pořádání organizovaných akcí pro děti
a mládež nesmí přítomnost veřejnosti v objektu DDH a dětského hřiště tyto akce
narušovat.

VII.

Povinnosti správce objektu

Správce objektu je zejména povinen zabezpečovat:
1) Údržbu a opravy objektu DDH a inženýrských sítí v objektu DDH a dětského hřiště.
2) Kontrolu a údržbu mobiliáře DDH – dopravní značky a zařízení, semafory, atd.
3) Přednostní opravy havárií objektu DDH, které ohrožují bezpečnost, omezují provoz
a zhoršují hygienické podmínky.
4) Pravidelné prohlídky objektu DDH a jeho vybavení a zápisu o nich:
- vizuální běžná kontrola - 1 x týdně v době provozu DDH,
- provozní kontrola - 1x za měsíc,
- roční revize - provádí odborná firma za účasti správce.
5) Úklid a odvoz odpadu.
6) Dokumentaci požární ochrany podle § 8 vyhlášky č. 21/1999 Sb.
7) Technické prostředky požární ochrany - hasicí přístroje, požární vodovody a jejich
periodické revize.
8) Nejméně 1 krát za čtvrt roku provádět kontrolu požární ochrany v používaných
prostorách, je oprávněn nařídit odstranění nedostatků, které by mohly vést ke vzniku
požáru nebo jiným způsobem ohrožovaly požární bezpečnost.

VIII.

Povinnosti dohlížející osoby

Dohlížející osoba je zejména povinna:
1) Zajišťovat pravidelný dohled nad dodržováním tohoto řádu a provozního řádu dětského
hřiště ze strany uživatelů, návštěvníků, zaměstnanců, nájemců a správce objektu.
Pravidelným dohledem se myslí každodenní provedení nejméně jedné vizuální kontroly
objektu dětského hřiště a DDH ze strany dohlížející osoby. Dohlížející osoba povede
k tomuto účelu provozní deník, kde bude zaznamenávat každodenní provedení vizuální
kontroly objektu dětského hřiště a DDH. Do provozního deníku bude dohlížející osoba
zaznamenávat i další záznamy stanovené tímto řádem a provozním řádem dětského hřiště.
Dohlížející osoba je povinna předložit provozní deník provozovateli dětského hřiště
a DDH ke kontrole min. 1x měsíčně.
2) Vyzvat uživatele a návštěvníky, aby dodržovali tento řád a provozní řád dětského hřiště,
pokud si to vyžaduje situace.
Provozní řád dětského dopravního hřiště
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3) V případě neuposlechnutí výzvy k dodržování tohoto řádu a provozního řádu dětského
hřiště ze strany uživatelů a návštěvníků nebo v případě, že uživatelé a návštěvníci hrubým
způsobem porušují tento řád nebo provozní řád dětského hřiště, vyzvat uživatele a
návštěvníky, aby okamžitě opustili objekt dětského hřiště a DDH. Dohlížející osoba není
oprávněna k tomu, aby fyzickou silou vymáhala dodržování tohoto řádu a provozního
řádu dětské hřiště. Jakýkoliv fyzický zásah proti osobám nedbajícím její výzvy je ze strany
dohlížející osoby nepřípustný. V případě potřeby je dohlížející osoba oprávněna
kontaktovat Městskou policii Velké Meziříčí a požádat ji o pomoc při jednání s osobami,
které nedbají její pokyny.
4) Zajistit každodenní zametení a úklid všech nedopalků a ostatního odpadu ze všech ploch
(vozovka, chodník, travnaté a štěrkové plochy, atd.) a ze všech hracích prvků v objektu
dětského hřiště a DDH. O tomto úklidu provést záznam do provozního deníku.
5) Zajistit okamžité odstranění zjištěných drobných závad bez nároku na spotřebu materiálu
(dotáhnutí matic a šroubů u jednotlivých zařízení, oprava pletiva plotu, atd.) a ohlášení
potřeby ostatních oprav Technickým službám VM jako správci DDH. Dohlížející osoba je
povinna o zjištěných závadách a o ohlášeních potřeby ostatních oprav správci DDH
provést záznam do provozního deníku.
6) Zabezpečit zamykání a odemykání objektu dětského hřiště a DDH.
Dohlížející osoba je povinna zamknout branku hlavního vchodu z ulice Oslavická každý
den ve 22:00 hod.
Dohlížející osoba je povinna odemknout branku hlavního vchodu z ulice Oslavická každý
den v 6:00 hod.
7) Dle potřeby provádět údržbu zeleně mezi termíny údržby ze strany správce DDH.

IX.

Povinnosti nájemců v objektu DDH
Nájemci jsou zejména povinni:

1) Užívat pronajaté prostory ke sjednanému účelu, k jeho změněn může dojít pouze na
základě písemné dohody s nájemcem a pronajímatelem.
2) Provádět běžnou údržbu a drobné opravy spojené s užíváním prostor.
3) Strpět po dobu nezbytně nutnou přerušení nebo omezení pronajatých prostor z důvodu
údržby, úprav, a oprav prováděných pronajímatelem, nájemce nemá nárok na poskytnutí
náhradních prostor ani ušlého zisku.
4) Veškeré elektrické spotřebiče připojovat pouze po předchozím písemném souhlasu
správce objektu.
5) Dodržovat bezpečností, hygienické a další obecně závazné předpisy, nést odpovědnost za
důsledky případného porušení obecně platných předpisů.
6) Umožnit pracovníkům pronajímatele vstup do pronajatých prostor za účelem kontroly
jejich stavu a dodržování předpisů z hlediska požární ochrany, z provozních důvodů
a z důvodů inventarizace majetku.
7) Řídit se dokumentací požární ochrany, která je závazná pro všechny uživatele objektu
a dávat podklady pro její zpracování.
8) V užívaných prostorách dbát na dodržování zásad požární ochrany ve smyslu platného
znění zákona č. 133/1985 Sb. a prováděcích vyhlášek.
9) Odstranit v určené lhůtě nedostatky zjištěné při kontrole požární ochrany.
10) Po uplynutí sjednané doby nájmu uvést pronajaté prostory do původního stavu a vyklizené
prostory předat pronajímateli nejpozději v den sjednané doby nájmu.
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Povinnosti všech zaměstnanců, uživatelů a návštěvníků objektu DDH
Všichni zaměstnanci, uživatelé a návštěvníci objektu DDH jsou povinni:

1) Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, zásady
bezpečného chování.
2) Chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani
ostatní osoby.
3) Dodržovat pořádek a čistotu.
4) Dodržovat provozní řád dětského hřiště, jehož součástí je DDH.
5) Dítě mladší 18 let je povinno použít za jízdy na kole nebo ostatních dopravních
prostředcích ochrannou přílbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě
(neplatí pro osobu pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy).
6) Dítě ve věku 4-10 let má povolenou jízdu na kole nebo ostatních dopravních
prostředcích jen v doprovodu dospělé osoby (neplatí pro osobu pohybující se pomocí
ručního nebo motorového vozíku pro invalidy).
7) Chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
8) Při zjištění požáru neprodlené požár nahlásit ohlašovně (telefonní číslo 150).
9) Při požáru pomáhat při záchraně ohrožených sob, materiálu a v případně reálné možnosti
likvidovat požár pomoci dostupných hasicích prostředků.
10) V případě požáru dbát pokynů požárních hlídek organizujících evakuaci a velitele zásahu.
11) V průběhu výuky a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora,
pedagogického pracovníka doprovázejícího děti, popř. správce objektu a dohlížející osoby
a respektovat místní nařízení.
12) Dbát pokynů dohlížející osoby, správce objektu nebo provozovatele objektu a respektovat
místní nařízení.
13) Za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují systematický výcvik, zodpovídá
pedagogický pracovník, který děti doprovází. Za děti, které navštíví DDH za účelem
samostatného nepravidelného výcviku, jsou odpovědní jejich rodiče nebo odpovědný
zástupce, popř. jiné pověřené dospělé osoby.
Na DDH je v zájmu ochrany veřejného pořádku zakázáno:
1)
2)
3)
4)
5)

Kouřit.
Konzumovat alkohol a užívat jiné návykové látky.
Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Manipulovat s otevřeným ohněm.
Přinášet na DDH střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.
6) Vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.
7) Jezdit na kole nebo ostatních dopravních prostředcích přes pískoviště a další povrchy hřišť
(trávníky, oblázkové, apod.), které nejsou svým stavebním stavem k jízdě určeny.
8) Narušovat průběh výuky dopravní výchovy, dopravních soutěží a ostatních
organizovaných akcí!
9) Vjíždět s motorovými vozidly s výjimkou obsluhy.
10) Poškozovat zařízení a vybavení DDH a zeleň, pokud je součástí DDH.
11) Znečišťovat DDH a zeleň, pokud je součástí DDH.
12) Nocovat a stanovat.
13) Využívat prostory DDH k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům.
Provozní řád dětského dopravního hřiště
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UPOZORNĚNÍ:
Provozování společenských her, používání dětských atrakcí a samotná jízda na kole
a ostatních dopravních prostředcích v areálu DDH pouze na vlastní nebezpečí!!!

XI.

Zásady užívání společných prostor
Nájemce je povinen:

1) Neumisťovat do společných prostor jakékoliv překážky, zvláště ne před rozvodné skříně
elektroinstalace.
2) Nepolepovat a nepopisovat sloupy, zdi a dveře jakýmikoliv samolepkami, oznámeními,
inzeráty apod., tyto umísťovat na místa k tomu určená (nástěnky, vitríny apod.).
3) Při větším znečištění užívaných prostor neprodleně odstranit nepořádek nebo požádat
o pomoc správce objektu.
4) Případné závady ohlásit správci objektu.

XII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Důležitá telefonní čísla

Hasiči: 150
Policie: 158
Zdravotnická záchranná služba: 155
Městská policie: 566 781 156
Tísňová linka: 112
Správce hřiště: 724 027 502
Dohlížející osoba: 739 600 214

XIII.

Závěrečná ustanovení

1) Porušování tohoto řádu může být řešeno strážníkem Městské policie Velké Meziříčí dle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
2) Tento řád je závazný pro všechny pracovníky, kteří provádějí jakékoliv práce na DDH
a pro všechny osoby, které se na DDH zdržují.
Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení.
Schválila:
Rada města Velkého Meziříčí dne 22.09.2010 usnesením č. 1785.
Ve Velkém Meziříčí dne 22.09.2010
Ing. František Bradáč
starosta
Zpracoval:
Ing. Marek Švaříček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí
(srpen 2010)
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