PROVOZNí ŘÁD
Centrální

park Planá

Provozovatel
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IČO: 00260096
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Plánské služby, s.r.o.
Slovanská 110, 348 15 Planá
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1. Základní
ustanovení:
Centrální park je veřejně přístupný - za dále stanovených podmínek má každý právo vstupovat do
areálu a užívat ho k rekreaci a odpočinku. Vybavení herními prvky je určeno pro veřejnost a to
podle stanovené věkové kategorie jednotlivých herních prvků.
Provozní řád upravuje povinnosti uživatelů prostoru.
Provozní řád je vyvěšen na stránkách města.
2. Vstup do prostoru
Vstup do prostoru není časově omezen. V době mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní je
nutno dodržovat noční klid.
Prostor může využívat široká veřejnost, mládež a děti. Děti do věku šesti let pouze v doprovodu
zákonných zástupců.
Provozovatel může v případě, že nelze zcela zajistit bezpečnost uživatelů (v době provádění
terénních úprav, za sněhu, náledí apod.), dočasně omezit vstup do areálu.
Správce není trvale přítomen.

3. Podmínky
užívání centrálního
parku, povinnosti
uživatele
Je zakázáno používání zařízení prostoru nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním
se rozumí takové, které je pro herní/sportovní prvek dané - provozovatel neručí za případné
následky nesprávného a zakázaného užívání.
2) Kolotoče jsou určeny pro děti od 6 do 12 let.
3) Fitness nářadí je určeno pro veřejnost ve věku od 15 let, mladší mohou toto nářadí používat
pouze v doprovodu zákonného zástupce.
4) Užívání herních prvků je na vlastní nebezpečí, po zvážení schopností a zdatnosti. Dětem mladším
6 let je vstup a Ližívání všech herních prvků a vybavení povoleno jen v doprovodu a pod trvalým
dozorem zákonných zástupců či jiné odpovědné osoby. Za děti odpovídají jejich rodiče a zákonní
zástupci. Odpovědná osoba je povinna překontrolovat herní prvky, jsou-Ii z hlediska bezpečnosti
dětí v pořádku - v případě zjištění možného ohrožení bezpečnosti dětí zabrání osoba odpovědná
za dítě používání herního prvku.
5) Užívání herních prvků je zakázáno, pokud je terén kluzký či namrzlý nebo jsou kluzké a namrzlé
herní prvky, případně jsou-Ii herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich
řádnému užívání.
6) Pobyt a pohyb na terénních stupních je na vlastní nebezpečí uživatele. Vstup na terénní stupně je
umožněn pouze v případě příznivého počasí. Užívání terénních stupňů je zakázáno při dešti,
sněhu a náledí, případně jsou-Ii poškozeny či ve stavu, který brání jejich řádnému užívání.
7) Uživatel je povinen upravit jízdu na jízdním kole, koloběžce, tříkolce, kolečkových bruslích a
skateboardech (jízdní prostředky) svým technickým schopnostem a zdatnostem, nesmí vjíždět
rychle do zatáček, aby nesrazil osoby přijíždějící z druhé strany a neohrozil vlastní bezpečnost.
8) Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na zdraví uživatele.
9) Za škodní události je zodpovědný viník škodní události, v případě dětí jejich rodiče či jiné
odpovědné osoby.
10) Provozovatel neručí za ztrátu nebo odcizení předmětů ve vlastnictví uživatele.
11) Uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu, chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti
a svým chováním nesmí neohrožovat sebe ani ostatní osoby.
12) Uživatelé jsou povinni nahlásit neprodleně vzniklou škodu či vadu na herních zařízeních správci
prostoru, nebo jeho provozovateli.
1)

13) Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat. Dále je
povinen řídit se pokyny správce prostoru.
14) Úmyslné poškození, zničení a znečištění prostoru a jeho vybavení je trestné. Každý, kdo se
takového skutku dopustí, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

4. V prostoru je v zájmu ochrany veřejného pořádku zakázáno
1) Volný pohyb psů nebo jiných zvířat.
2) Vjíždět s motorovými vozidly s výjimkou obsluhy.
3) Poškozovat a znečisťovat prostory, vybavení a zeleň, odkládat a vyhazovat odpadky mimo
místa k tomu určená
4) Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy na zařízení
prostoru.
5) Přinášet do prostoru střelné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s
nimi manipulovat.
6) Používat jízdní prostředky, jejichž technický stav neumožňuje bezpečnou jízdu.
7) Jezdit na jízdních prostředcích v místech, kde jejich jízda není povolena.
8) Užívat jízdní prostředky jiným způsobem, než pro které jsou určené, přičemž takovým užíváním
se rozumí, které je pro jízdní prostředek dané (zákaz způsobu jízdy, který by znesnadňoval
ovládání nebo ohrožoval jiné účastníky provozu na komunikacích, apod.).
9) Manipulovat s otevřeným ohněm.
10) Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat jiné omamné látky.
11) Vstupovat do prostoru osobám pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek.
12) Užívat zařízení prostoru, pokud je v důsledku nebezpečného poškození uzavřeno.
13) Házet úmyslně jakékoli předměty pod kola projíždějících.
14) Strkat do sebe a shazovat se navzájem z jednotlivých terénních stupňů.
15) Využívat prostory k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům.

5. Důležitá telefonní čísla:
Zdravotnická záchranná služba 155
Městská policie
156
Státní policie
158
Hasiči
150
Tísňová linka
112
Městský úřad Planá
374752911
Správce
374 756 230

6. Závěrečná ustanovení
Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle platných právních předpisů.
Tento řád je bezvýhradně závazný pro všechny osoby, které se v prostoru zdržují.
Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení.
Schválila Rada města Planá dne 21.9.2015 usnesením Č. 77/11 .

.//-::L~~/
Mgr.Martina Němečková, starostka města
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Stručné zásady:

OHLEDUPLNOST - všichni uživatelé stezek by se měli vzájemně respektovat
DODRŽOVÁNí PRAVIDEL - předvídejte a reagujte na změny v provozu na stezkách
PŘEDJíŽDĚJTE BEZPEČNĚ - používejte signál rukou při změně směru jízdy
PŘIZPŮSOBTE SVOU RYCHLOST - s ohledem na ostatní účastníky provozu
UDRŽUJTE ČiSTOTU - neodhazujte odpadky na stezky nebo do jejich okolí
VENČENí PSŮ - nenechte své miláčky volně běhat pod koly cyklistů a uklízejte hovínka
NENiČTE ZELEŇ - je zde pro potěchu všech
NENiČTE HERNí PRVKY - používejte prvky tak, aby nedocházelo ke zničení
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OHlEBlIPLN0ST
- všichni uživatelé stezek by se měli vzájemně respektovat
"

~

DODRZOVÁNí PRAVIDEL

I~

- předvídejte a reagujte na změny provozu na stezkách
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NEBLOKUJTE STEZKY
- skupiny nebo jednotlivci

- neblokujte pohyb ostatním

PŘEDJíŽDĚJTE BEZPEČNĚ
- používejte signál rukou při změně směru jízdy
"
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PRIZPUSOBTE SVOU RYCHLOST
- s ohledem na ostatní účastníky provozu

UDRŽUJTE ČiSTOTU
- neodhazujte odpadky na stezky, na mola,
nebo do jejich okoli
"
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VENCENI PSU
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- nenechte své miláčky volně běhat mezi bruslaři a cyklisty; 1
a uklízejte hovinka

NENiČTE ZEEEŇ
- je tu pro potěchu nás všech
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NENI€~E HERNí PRVKY;;
, ~ používejte prvky tak, aby nedocházelo k jejich ničeni
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