II. Dětské hřiště 5+
Parcela č. 1598/1 (vedle posilovací souprava HYBAJ)
PLÁN REALIZACE
Realizaci hřiště pro děti ve věku 5+ bychom obejdnali na klíč od dodavatele. Součástí dodávky je
kompletní realizace, certifikát (TÜV SÜD), prohlášení o shodě, návod k používání, provozní řád a
veškerá provozní dokumentace. Hřiště by bylo z kategorie Lesní Hriště, které nemusí mít oplocení a
provedení působí přírodně. K dodávce patří i služby, které poskytují do konce životnosti zařízení –
školení obsluhy, pravidelné roční revize a opravy.
Hřište by bylo vyrobeno na zakázku tak, aby zapadalo do okolitého prostředí.

ODHADOVANÉ ROZMĚRY
Rozměry spevněného podloží

10x6m

Plocha podloží

60 m2

ODHADOVANÝ ROZPOČET NA REALIZACI
Položka

Počet jednotek

Cena za jednotku

Cena celkem

Sestava hřiště na klíč

1

475,000.00 Kč

475,000.00 Kč

Návrh a projektový management

1

25,000.00 Kč

25,000.00 Kč

SESTAVA CELKEM

500,000.00 Kč

PRAVIDELNÉ POPLATKY NA PROVOZ
Poplatky za údržbu a opravy

cca 10000 Kč ročně

PROVOZNÍ ŘÁD (návrh):
PROVOZNÍ DOBA :
Od 1. května do 30. září 8 - 21 hod.
Od 1. října do 30.dubna 8 - 18 hod.
Návštěvní řád bude vydán v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb.,
hlavního města Prahy, o ochraně veřejné zeleně. Hřiště nebude oploceno.
Dětské hřiště bude kontrolováno dle ČSN EN 1176 i ČSN EN 1177.
Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu či
pokynů správce, nenese správce žádnou odpovědnost!
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:
• děti do šesti let mohou vstupovat na dětské hřiště pouze v doprovodu dospělé osoby
• u dětí do tří let je možno používat pouze zařízení určených pro tuto věkovou skupinu,
• avšak pouze pokud je zabezpečen trvalý dozor dospělé, právně odpovědné osoby
• rodiče ručí za bezpečnost svých dětí
• instalované zařízení používejte pouze k určeným účelům a pro danou věkovou
• kategorii vyznačenou na výrobních štítcích
• za odložené věci provozovatel hřiště neručí
NA HŘIŠTI BUDE PLATIT ZÁKAZ:
• poškozovat a znečišťovat prostory hřiště, zařízení a vybavení
• vstupovat se zvířaty
• jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích
• kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky
• používat motorová vozidla
• stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
• pořádat propagační, reklamní a jiné akce
• užívat zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění
• závady na zařízení
• přinášet jakékoliv předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem
• s nimi manipulovat
NÁVŠTĚVNÍK BUDE POVINEN:

• jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích
• kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky
• používat motorová vozidla
• stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
• pořádat propagační, reklamní a jiné akce
• užívat zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění
• závady na zařízení
• přinášet jakékoliv předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem
• s nimi manipulovat
NÁVŠTĚVNÍK BUDE POVINEN:
• respektovat návštěvní řád a pokyny správce
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovat ostatní ani sám sebe
• udržovat čistotu

