Město Planá
Veřejné dětské hřiště
Zelené údolí – sídliště Fučíkova ulice

Herní sestava KidBuilder (věže)
Houpačka 4-místná
Lanová pyramida MATRIX 4M
Pružinová houpačka Včelka dvoumístná
Kolotoč nízkopodlažní s kopulí
Čtyřkolka
Točidlo Solo Sprinter
Dopadové plochy z písku, z litého bezpečnostního povrchu
Zámková dlažba
Veřejná zeleň
Lavičky
Odpadkové koše

PROVOZNÍ ŘÁD
Provozovatel hřiště:
Město Planá, nám.Svobody 1, 348 15 Planá
Odpovědný pracovník: Bc.Jan Pour, tel. 374 752 928
Za úklid a kontrolu hřiště odpovídá správce:
Společnost Plánské služby s.r.p., Slovanská 110,348 15 Planá
Odpovědná osoba: Jan Terela, tel.374 798 438, mob. 604 152 971
1) Denní úklid podle potřeby, minimálně 1x týdně:
- úklid odpadků z plochy hřiště
- odvoz odpadu
- ohrabání listí a odvoz listí
- vysypání odpadkových košů
- pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a
mobiliáře
2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
- okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad
- jedenkrát týdně provádět kontrolu stavu a čistoty se zástupcem
úklidové firmy, což je zaznamenáno do předtištěného protokolu
- odstranění zjištěných nedostatků
3) Péče o zeleň
- sekání trávy a úklid
- ohrabání a úklid listí
- drobné prořezy keřů a dřevin
4) Provozní kontrola
- osoba proškolená……………………………………………., údržbář, bude provádět
dle instrukcí od výrobce kontrolu prvků
5) Roční revize herních prvků
- kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou
nepřesahující období 12 měsíců
a) případná oprava
b) likvidace – výměna za nový
Vypracoval:
Planá 3.6.2014

Ing.Pavel Nutil

Schváleno RMP dne 9.6.2014 č.u. 401/2

Proškolení kompetentní osoby
o kontrole dětského hřiště
Subjekt: Plánské služby, s.r.o.
Zastoupen:

David Draský , jednatel

Proškolený: Vladislav Kubeš
Běžná vizuální kontrola
Pověřená osoba: Vladislav Kubeš
Tato kontrola se provádí denně, umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které
mohou být způsobeny vandalismem, používáním nebo povětrnostními podmínkami,
např. zlomené části, utržené závěsy houpaček, nebezpečné předměty v dopadových
zónách (kameny, klacky, rozbité lahve,…), obnažené základy, nadměrné opotřebení
pohyblivých částí.
Provozní kontrola
Pověřená osoba: Vladislav Kubeš
1) Podloží – provádění rutinní inspekce ( střepy,kameny,obaly, apod.).
Odstranění všech viditelných zdrojů nebezpečí
 Za normálních podmínek kontrola jednou týdně
 Při zvýšení nároků na kontrolu jednou denně
2) Šrouby,čepy, spojovací části
 Za normálních podmínek kontrola jednou týdně
 Při zvýšení nároků na kontrolu jednou denně
3) Vestavěné části ( lana , sítě atd.)
Zkontrolujeme otěr kovových součástek, poškození vláken a pevnost sítí a lan.
V případě potřeby nahradit originálem.
 Za normálních podmínek kontrola jednou měsíčně
 Při zvýšení nároků na kontrolu jednou týdně
4) Klouby, ložiska, pohyblivé kovové součástky
Kontrola funkce a dotažení kovových částí. Je-li to nutné, vyměníme kluzné
ložisko a namažeme kloub.
 Za normálních podmínek kontrola jednou měsíčně
 Při zvýšení nároků na kontrolu jednou týdně
5) Gumové a plastové díly, krytky na šrouby atd.
Zkontrolovat , zda nejsou poškozeny a eventuelně vyměnit.
 Za normálních podmínek kontrola měsíčně
 Při zvýšení nároků na kontrolu jednou týdně
6) Kovové a plastové povrchy

Zkontrolovat, zda se nevyskytují škrábance, trhliny, rez, výronek zinku aj.
V případě nutnosti uvést do původního stavu. Při extrémním poškození vyměnit.
 Za normálních podmínek kontrola čtvrtletně
 Při zvýšení nároků na kontrolu jednou měsíčně
7) Celková pevnost / základy a vlastní pevnost zařízení
Přezkoušet, v případě potřeby odkrýt stojny až k horní hraně základů
 Za normálních podmínek kontrola pololetně
 Při zvýšení nároků na kontrolu čtvrtletně / pololetně
8) Očištění celého zařízení
 Za normálních podmínek kontrola ročně
 Při zvýšení nároků na kontrolu pololetně
9) Údržba dopadové plochy
 Za normálních podmínek kontrola ročně
 Při zvýšení nároků na kontrolu pololetně
10) Generální inspekce
Kontrola všech 9 bodů – ročně
11) Čištění celého zařízení
 Roční provedení při normálním použití
 Půlroční provedení při extrémním použití
12) Údržba ochranné plochy proti pádu
 Roční provedení při normálním použití
 Půlroční provedení při extrémním použití
13) Péče o dřevo
Lakování všech částí ze dřeva s oleji šetrnými k životnímu prostředí nebo
impregnace dřeva.
14) Generální inspekce
Při dodržení bodů 1 –12 roční provedení
Z každé kontroly bude proveden zápis dle dodaného formuláře, který obsahuje popis
kontrolovaných míst. Jakákoli údržba se musí provádět s vyloučení přítomnosti
uživatele.
Se všemi body formuláře Provozní kontroly byla seznámena kompetentní osoba.
Se všemi body formuláře seznámen a všem úkolům rozumí:
zástupce provozovatele dětského hřiště:

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

zástupce správce hřiště :

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

Proškolená osoba :

……………………………………….

Provozní kontrola (návod k údržbě)
Instituce:
Herní prvek:
Provedena dne:
Kontrolu provedl (pověřená osoba):

Kontrolovaná místa:
Přezkoušení řetězů na opotřebení
Zkontrolovaní pevnosti sedadel
Prohlédnutí kloubů houpaček
Přezkoušení otěru lan a provazů
Zkontrolování napětí lan – dotáhnout
Zkontrolování poškození kluzné plochy
skluzavky
Kontrola dřevěných částí – poškození
Kontrola základů – dostatečné krytí, doplnit
tlumící materiál
Kontrola stavu dřeva v přízemních výškách
z důvodu hniloby
Dotažení šroubových spojů
Kontrola pružin u houpadel
Kontrola úrovně dopadové zóny dle rysek na
herních prvcích
Kontrola prasklin na prvku nad 8 mm

Poznámky:

vyhovuje nevyhovuje

opraveno

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
veřejné dětské hřiště
Planá – Zelené údolí
Vážení návštěvníci,
pro příjemný a bezpečný pobyt na tomto hřišti Vás žádáme o dodržování
podmínek tohoto provozního řádu, vydaného na základě zákona č.258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a jeho novelizace č. 274/2003 Sb., včetně vyhlášky
č. 135/2004 Sb.
Dětské prvky určené k hraní jsou v souladu s ČSN EN1176-7 ,,Zařízení
dětských hřišť“.
Herní prvky :
Sestava KidBuilders ( věže) , točidlo a čtyřkolka jsou
určeny pro děti od 2 do 12 let.
Houpačky jsou určeny pro děti od 2 do 14 let.
Lanová pyramida je určena pro děti od 5 do 12 let.
Pružinová houpačka Včelka je určena pro děti od 2 do 5
let.
Kolotoč je určen pro děti od 3 do 14 let.
Děti do 6 let věku mají přístup na hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18
let !
Pokud je zařízení a povrch terénu kluzký, vlhký, nebo namrzlý – hřiště
NEPOUŽÍVEJTE !
Na hřišti platí ZÁKAZ:
* poškozovat a znečišťovat prostory,zařízení a vybavení
* donášet, či instalovat nové hrací prvky
* kouření, konzumace alkoholu a omamných látek a vstup podnapilých osob
* provoz motorových vozidel, jízda na
kolech, kolečkových bruslích,
skateboardech s výjimkou vozíků
zdravotně postižených
* nocovat, stanovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
* pořádat propagační a reklamní akce
* manipulace se skleněnými, ostrými předměty, zbraněmi a pyrotechnickými
výrobky
* vstupu, volného pobíhání psů a jiných zvířat
* chovat se hlučně a vulgárně
Návštěvník je POVINEN:
* respektovat provozní řád a pokyny správce

* chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
* udržovat čistotu a pořádek
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště a zeleně v jeho
areálu, oznamte to prosím
neprodleně Policii ČR - tel. č. 158.
i. DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE NÁVŠTĚVNÍ
ŘÁD
Majitel hřiště:
Město Planá
Správce hřiště:
Organizační složka Plánské služby s.r.o.
Kontakt –
604 898 283 technické služby
774 680 019 místostarosta města
603 334 725 nebo 739 145 161 městská policie
1.
2. PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A
HEZKÝ DEN

Tísňové volání 112

