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MĚSTO ZUBŘÍ- okres Vsetín
Vnitřní předpis

PROVOZNÍ ŘÁD
PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ KLIDOVÉHO CENTRA ZUBŘÍ
Článek I.
Působnost

1.
2.

3.
4.
5.

Místo:
Okres:
Katastrální území:
Dotčené pozemky:
Vlastník a provozovatel:

Zubří

Vsetín
Zubří

parc. č. 92, 93, 161/1, 162, 163, 167, 168/1, 168/2
Město Zubří

U Domoviny 234, 756 54 Zubří
tel.: 571 757 051, podatelna@mesto-zubri.cz
Článek li.
Obecná ustanovení, vymezení

1.

Provozní období: celoročně s výjimkou nevhodných klimatických podmínek (sníh, náledí, silný
déšť).

2.
3.

4.

5.

Klidové centrum se skládá z chodníků s lavičkami a odpadkovými koši , dětských prvků, jezírka
s fontánou, veřejného osvětlení a zeleně.
Klidové centrum je určeno dětem i dospělým . Z důvodu bezpečnosti smí děti využívat dětské
prvky klidového centra pouze pod dozorem dospělé osoby. Herní prvky mohou užívat pouze
děti ve věku od 3 do 12 let. Je zakázáno používání dětských prvků dospělými osobam i.
Provozovatel může rozhodnout o dlouhodobějším uzavření centra v případě, že jeho provoz
bude ohrožovat bezpečnost návštěvníků, nebo v případě dlouhodobých oprav a dále
v případě organizace kulturních akcí, kdy bude centrum využito pro tyto veřejné akce.
Veškeré závady a připomínky týkající se provozu klidového centra mohou návštěvníci sdělit
pracovníkům Odboru výstavby MěÚ Zubří osobně nebo telefonicky na tel. č. 571 757 061.

Článek Ill.
Jezírko s fontánou
1.
2.

Jezírko s fontánou je součástí klidového centra.
V jezírku je zakázáno:
a) koupatse
b) vylévat či jakkoli odebírat vodu z jezírka
c) vhazovat do jezírka jakékoliv předměty (kameny, větve, atd.)
d) nalévat do jezírka jakékoliv tekutiny, které by ho mohly znečistit a znehodnotit vodu
e) manipulovat s fontánou nebo jejími zařízeními
f) koupání psů a ostatních domácích zvířat

Článek IV.
Bezpečnost

1.

Návštěvníci

mohou využívat herní prvky a pohybovat se na klidovém centru jen na vlastní

nebezpečí.

2.
3.
4.
5.

Návštěvníci
Návštěvníci

jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní.
nesmí na klidové centrum přinášet skleněné a ostré předměty (např. láhve, nože,
nůžky, injekční stříkačky a pod) a zbraně .
V prostoru klidového centra je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
Do prostoru klidového centra je zakázáno vjíždět na kolech (pro odložení jízdních kol slouží
stojany, které jsou v prostoru centra umístěny), motocykly a automobily, na kolečkových
bruslích a skateboardu a dále na koních.
1

Článek V.
Hygiena

1. Do prostoru klidového centra je zákaz vstupu podnapilých osob a osob pod vlivem návykových
a omamných látek.
2. V prostoru klidového centra je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog a je zde
zakázáno kouření.
Článek VI.
Čistota a údržba
Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách klidového centra či stotu a pořádek. Odpadky
se musí odhazovat do k tomu určených nádob. Je zakázáno prostory klidového centra jakkoliv
znečisťovat , ničit či poškozovat.
2. Provozovatel klidového centra zajistí pravidelný úklid a údržbu zeleně a přilehlých ploch a dále
pravidelnou kontrolu stavu dětských prvků.

1.

Článek VII.
Důležitá telefonní čísla

Evropské číslo tísňového volání
Záchranná služba
Policie

Hasiči

112
155
158

Provozovatel-město Zubří

150
571 757 051

Článek VIII.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Za provoz klidového centra odpovídá Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří.
2. Tento vnitřní předpis - PROVOZNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ KLIDOVÉHO CENTRA
ZUBŘÍ schválila Rada města Zubří na své 90. schůzi dne 26.5.2014 usnesením RM 90/1371
s účinností od 15.6.2014.
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