Provozní řád Venkovní hrací plochy s pískovištěm
„Hřiště u Základní školy Albrechtičky“ a „Hřiště u
Mateřské školy Albrechtičky“
dle §13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 1)
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví
návštěvníků dětského hřiště a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně
dodržovat.
Název venkovní hrací plochy: 1) Hřiště u Základní školy Albrechtičky
2) Hřiště u Mateřské školy Albrechtičky
Adresa (umístění) venkovní hrací plochy: 1) Albrechtičky 71, parc.č. 151/1
2) Albrechtičky 164, parc.č.339/1
Provozovatel hřiště:
Obec Albrechtičky, se sídlem Albrechtičky 131, 742 55, IČ 00600814
Zodpovědná osoba: Ing. Eva Tripská, telefon: 606 717 004, e-mail:
starosta@albrechticky.cz
Za provoz a údržbu zodpovídá:
Obec Albrechtičky se sídlem Albrechtičky 131, 742 55, IČO 00600814
Zodpovědná osoba Ing. Eva Tripská, telefon: 606 717 004
Popis vybavení:
Lanová pyramida Mini, pružinové houpadla Kůň, Aeroplán a Trojspřeží,
lanový prvek Vlnobití, multifunkční sestava Santa Maria, multifunkční
sestava Olymp, Pirátova jeskyně – tunel, domeček s kreslící tabuli Malovánek, kreslící tabule, kladinky – jezevčík, basketbalový koš, lavičky,
stoly, altán, odpadkové koše.
Návštěvní řád vyvěšen: ANO (viz příloha provozního řádu)
Provozní doba pro veřejnost:
od 1. dubna do 31. října v době od 9:00 do 20:00 hod., kdy není využívaná
žáky mateřské a základní školy.

Režim údržby:
• Základní údržbu veřejné zeleně (tráva, dřeviny) na hřišti zajišťují
zaměstnanci Základní a Mateřské školy dle potřeby, běžný úklid
(odpadky apod.) zajišťují zaměstnanci obce.
• Běžnou vizuální kontrolu hřiště, zakrývání písku, odemykání a zamykání
hřiště zajišťují zaměstnanci Základní a Mateřské školy Albrechtičky a
zaměstnanci obce denně.
• Provozní kontrolu herních prvků zajišťuji zaměstnanci obce 1x měsíčně.
• Hlavní roční kontrola se provádí 1x ročně oprávněnou osobou podle
normy ČSN EN 1176 a 1177.
• Překopání písku 1 x měsíčně zaměstnanci obce.
• Výměna písku proběhne 1x ročně před zahájením sezóny
provozovatelem hřiště.
• Běžnou údržbu herních prvků a mobiliáře (utažení upevňovacích prvků,
údržba povrchů hracích prvků, údržba tlumicích povrchů, promazání
ložisk, doplnění sypkých materiálů) odstraňování závad zajišťuje obec.
• Jestliže jsou v průběhu kontrol objeveny závažné neshody ohrožující
bezpečnost, musí být bezodkladně odstraněny. Pokud to není možné,
bude zařízení zajištěno proti použití, např. jeho znehybněním nebo
odstraněním. Návštěvníci budou o závadě informování na viditelném
místě.
Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání:
Hasiči:
Policie ČR:
Záchranná služba:
Hlášení závad:
Krajská hygienická stanice MSK:

112
150
158
155
556 428 016
596 397 111

V Albrechtičkách dne 15.4.2019, starosta Ing. Eva Tripská
Schváleno na veřejném zasedání dne 29. 4. 2019
Den účinnosti Provozního řádu: 1. 5. 2019

