
 

 

P R O V O Z N Í    Ř Á D 
 

veřejného dětského hřiště 
Jednotlivé herní prvky jsou určeny pouze pro děti od 3 do 15 let. 

 
Vážení návštěvníci, 

toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radost 

Vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto 

návštěvního řádu vydaného na základě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. 

 

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo viditelně 

poškozené! 

 

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. 

 

Návštěvní doba:   
 

Duben až srpen: 8.00 - 12.30, 14.00 - 20.00 hodin 

Září 8.00 - 12.30, 14.00 - 19.00 hodin 

Říjen 9.00 - 12.30, 14.00 - 18.00 hodin 

Listopad – březen  Zavřeno 
 

Na hřišti platí zákaz: 

 poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení, 

(v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu) 

 vstupu psů i jiných domácích zvířat, 

 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, 

 vjezdu motorových vozidel, 

 stanování a rozdělávání ohňů, 

 pořádání propagačních či reklamních akcí. 

 

Návštěvník je povinen: 

 respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště, 

 chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky, 

 dodržovat čistotu. 

 

Dětské hřiště je zadním vchodem areálu volně přístupné pro potřeby žáků Mateřské školy 

Kolín II., Bezručova 801, 280 02 Kolín II. 

 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 

zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení 

uložit pokutu až do výše 30.000 Kč. 
 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím 

neprodleně správci hřiště. 
 

Za správu a úklid hřiště odpovídá: 

Správa městských sportovišť Kolín, a.s., Masarykova 1041, 280 02  Kolín,IČ 27946576                 

Telefon –  +420 321 671616,   – mimo pracovní dobu +420 776 567080 

 

V případě poškozování dětského hřiště nebo nedodržování provozního řádu 

volejte Městskou policii na čísle: 156. 
 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den. 


