
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ XXX, 
statutárního města Brna, městské části Brno-Tuřany 

Vážení návštěvníci,  

jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dětí. Žádáme rodiče či jiné odpovědné 

osoby starší 18 let, aby nad dětmi do 6 let měli při pobytu na hřišti trvalý dozor!  

 

Hřiště nepoužívejte, pokud jsou herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké či je jejich povrch namrzlý nebo na něm zjistíte závadu. Pokud jsou herní prvky 

či vybavení hřiště poškozeny nebo ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí. 

Návštěvní doba 

březen – říjen:  

listopad – únor:  

 

Používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto neoprávněného užívání, 

přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané. Za úmyslné poškození dětského hřiště nebo škodu vzniklou 

nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši ten, kdo škodu způsobil, případně jiná odpovědná osoba.  

 
Návštěvník je povinen: 

 dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky 

 chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno a v souladu s návštěvním řádem 

 nést odpovědnost za škody způsobené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním 

 udržovat v celém areálu hřiště pořádek a čistotu  každý návštěvník je povinen po své návštěvě uklidit 

 v případě úrazu nezbytně vyhledat lékařskou pomoc a o každé takové události neprodleně informovat provozovatele 

 

V celém areálu hřiště je zakázáno: 

 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek (v případě nálezu injekčních stříkaček kontaktujte neprodleně Městskou policii Brno) 

 narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem (vulgární chování, aj.) 

 jakákoliv hudební produkce včetně reprodukované hudby, s výjimkou akcí pořádaných provozovatelem 

 stanování, nocování, rozdělávání a manipulace s ohněm 

 přinášet na dětské hřiště skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a 

bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat 

 poškozovat zeleň a zařízení vybavení hřiště (herní prvky, odpadkové koše, lavičky aj.) 

 vjíždět do areálu motorovými vozidly (mimo obsluhy a povolení ÚMČ) 

 přelézání ochranného oplocení (je-li instalováno) 

 vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru dětského hřiště 

 

Provozovatel: statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

 neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště 

 neodpovídá za případné úrazy a věci vnesené nebo odložené v prostoru hřiště 

 zodpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště 

 

Pokud se setkáte s poškozováním herních prvků, vybavení hřiště nebo zeleně, oznamte to prosím neprodleně Městské policii Brno na tel. 156 nebo na ÚMČ 

Brno-Tuřany, tel. 545 128 255, 548 255 211. 

 

POBYT V AREÁLU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 

 

Tento návštěvní řád byl schválen usnesením Rady městské části Brno-Tuřany RMČ XXXXXX. 

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezky strávený den na hřišti.  

 

Důležitá telefonní čísla v případě úrazu, požáru, poškozování hřiště, porušování návštěvního řádu: 

 

    

112 155 150 158 156 
 

NA HŘIŠTI PLATÍ 

 

 

         


