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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ 
DDM Pelhřimov, Pražská ul. 

(Kompletní dopravní hřiště včetně světelné signalizace; dále jen DDH) 
 

Celý areál je monitorován kamerovým systémem a vybaven automatickým otevíráním a 
uzavíráním vstupních dveří. 
 

Návštěvník využívá hřiště na vlastní zodpovědnost. 
1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a  
uživatele DDH.  
2/ Provozovatelem DDH je DDM Pelhřimov. 
3/ Provozní doba :  
 
Návštěvní hodiny jsou stanoveny na sobotu od 9:00 hodin do 17:00 hodin v uvedených měsících 

duben - červen   
září – říjen  

 
Otevření a uzavření DDH je prováděno dálkově a automaticky a návštěvník je povinen opustit 
prostor před jeho uzavřením, dle uvedené návštěvní doby. V případě nedodržení tohoto 
nařízení může dojít k jeho uzavření v prostorách DDH a takový případ je považován za hrubé 
porušení návštěvního řádu DDH. 
 
V případě nepříznivého počasí je DDH uzavřeno. 
O uzavření či otevření DDH rozhoduje ředitel DDM Pelhřimov. 
 
V tuto dobu je prostor DDH vyčleněn pro chodce, cyklisty, jezdce na kolečkových bruslích, 
nemotorových skateboardech a nemotorových koloběžkách a platí zde zákaz vjezdu a pohyb  
vozidel kategorie M, N, O, L (vyjma kat. LM), T, C,  nebo S mimo uvedených výjimek. 

 
Při využívání DDH je nutné dodržování platných zákonů, předpisů a vyhlášek souvisejících s 

touto problematikou !!! 
 

4/ Dětem mladším 12 let je vstup na DDH a jeho užívání povoleno jen v doprovodu a pod 
trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce, či jiné odpovědné osoby starší 18 let.  
5/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným  
infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.  
6/ Pobyt na DDH je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či 
jiná dítě doprovázející dospělá osoba. 
7/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění DDH a jeho vybavení je trestné. Každý  
kdo způsobí poškození, zničení DDH je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch  
provozovatele.  
8/ V případě, že DDH je využíváno dětmi DDM Pelhřimov rozhodne o pobytu jiných  
osob v prostorách pověřený pracovník DDM Pelhřimov.   
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Návštěvník je povinen:  
- Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a 

dodržovat pravidla slušného chování.  
- Šetřit a chránit prostory i vybavení DDH. 
- Uživatel, popř. doprovázející dospělá osoba je povinna předtím, než začne využívat  DDH, 

toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti provozu v pořádku.   
- Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na DDH, provozovatel neručí za odcizení 

nebo ztrátu těchto věcí.   
Návštěvníkům je zakázáno:  

- Pobývat na DDH mimo vyhrazenou dobu. 
- Pohybovat se v prostorách vstupních dveří v době kdy je signalizováno jeho otevírání 

nebo uzavírání. 
- Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s 

vybavením a zařízením DDH. 
- Jezdit po trávě , narážet úmyslně na sebe, lézt na stromy , přelézat ploty, poškozovat 

značení a signalizaci a další zařízení DDH.    
- Používání zařízení DDH nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí 

takové užívání, které je pro DDH dané a provozovatel neručí za případné následky 
nesprávného a zakázaného užívání.   

- Vstup na DDH pokud je  zařízení nebo vybavení DDH poškozené, kluzké nebo je jeho 
povrch namrzlý. 

- Přinášet na DDH střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, 
ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví).  

- Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat DDH  a 
jeho okolí.  

- V prostorech DDH kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní 
látky.  

- V prostorech DDH manipulovat s otevřeným ohněm. 
 
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních 
předpisů.  
V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat 
porušovatele z prostoru DDH.  
Případné poškození nebo znečištění DDH oznamte neprodleně DDM Pelhřimov.  
 
Důležitá telefonní čísla:  

záchranná služba 155 
policie 158 
hasiči 150 

tísňová linka 112 
 
Mimo návštěvní hodiny  je DDH pro veřejnost uzavřeno. Výjimky lze sjednat po dohodě s vedení 

DDM Pelhřimov. 
 
Tento řád je pouze stručný výtah provozního řádu DDH. Dopravní hřiště  je součástí DDM 
Pelhřimov a platí zde Vnitřní  řád DDM. Kompletní řád je k dispozici v DDM Pelhřimov u ředitele, 
popř. na webových stránkách DDM Pelhřimov https://www.ddmpelhrimov.cz/  

 
Používání DDH může být zpoplatněno. 

 
                                                   Ředitel DDM:    Bc. Fišar Libor 
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