
P R O V O Z N Í     Ř  Á  D  
 

Veřejné dětské hřiště Pavlovice je určeno dětem od 3 do 14 let. 

Děti do 6 let musí být v doprovodu dospělé osoby. 

Vážení návštěvníci, 

toto veřejné dětské hřiště bylo vybudováno nemalými prostředky Obcí Pavlovice. 

Pro zpříjemnění Vašeho  pobytu i dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování 

podmínek tohoto provozního řádu, vydaného Obecním úřadem Pavlovice. 

Pro dětském hřišti platí:  

1. Provozní doba hřiště je:  od 1. května do 30. září od 8.00 do 21.00 hod. 

od 1. října do 30. dubna od 8.30 do 19.00 hod. 

2. Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán. 

3. Vpouštění psů, koček a dalších zvířat do areálu hřiště je zakázáno. 

4. V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření 

7. Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného využívání zařízení je 

zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného 

a zakázaného využívání zařízení. 

8. Úmyslné poškozování a ničení zařízení hřiště je zakázáno. 

9. Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek. 

10. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii pro jakou jsou 

hračky určeny: 

Šplhací šestihran: 

- je určen pro děti od 3 do 14 let věku s předpokládanou hmotností do 60 kg. 

Konstrukce se skluzavkou, houpačkou a houpacím lanem: 

- je určena pro děti ve věku od 3 do 12 let věku s předpokládanou hmotností 

do 50 kg. 

Dětský kolotoč:  

- je určen pro děti od 3 do 12 let věku s předpokládanou hmotností do 50 kg. 

Pružinová houpačka: 

- je určena pro děti od 3 do 10 let věku s předpokládanou hmotností do 40 kg. 



Vahadlová houpačka: 

- je určena pro děti od 3 do 14 let věku s předpokládanou hmotností do 60 kg. 
 

11. Majitelem a provozovatelem dětského hřiště je Obec Pavlovice. 

12. Osoby odpovědné za dohled nad provozem dětského hřiště jsou Miloslav 

Maťha a Vladimír Loula. 

13. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a 

zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště. 

 

Provozní řád dětského hřiště schválilo Zastupitelstvo obce Pavlovice 

6.11.2009. 

 

V Pavlovicích 6.11.2009 

 

  

  ........................................        ........................................ 

Ing. Jan Dufala, starosta     Jitka Kadlecová, místostarosta 

  

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

neprodleně na obecní úřad. 

 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete. 
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