
Návštěvní řád areálu veřejného sportoviště
skateparku

I. Provozní doba

Nepřetržitá. V zimním období není prováděn úklid sněhu ani odstraňování námrazy.
Za nepříznivých klimatických podmínek může být areál skateparku pro veřejnost uzavřen.

II. Podmínky pro užívání areálu skateparku veřejností

1. V areálu skateparku návštěvníkům z a k á z á n o:
a) kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek,
b) používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek,
c) poškozovat plochy a překážky včetně vybavení,
d) vstupovat na plochy se psy a jinými zvířaty,
e) rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky,
f)  jezdit motorovými vozidly,
g) vstupovat na plochu s předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost,   
h) používat zařízení, pokud je jeho povrch kluzký, namrzlý nebo je zařízení poškozené.

2. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu,kolečkových bruslích, 
    freestyle koloběžce a BMX kole.
3. Užívání ploch, překážek i pohyb v areálu skateparku je na vlastní nebezpečí návštěvníků. 
    Za jakýkoliv úraz nenese vlastník žádnou odpovědnost.
4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz 
    či jinou škodu sobě, ani jiným osobám.
5. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou 
    návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit správci.(viz.čl.III)
6. Každý návštěvník areálu skateparku je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát 
    pokynů pověřených osob správce areálu. 
7. Každý návštěvník je povinen neznečišťovat překážky, plochy, ani jejich okolí.

8. Osoby, které užívají plochy a překážky v areálu, jsou povinny vybavit se ochrannými 
     pomůckami předepsanými obecně závaznými právními předpisy (chránič kolen, loktů, 
     zápěstí, hlavy a pod.). Pokud ochranné pomůcky nejsou předepsány, jejich používání 
     se doporučuje. 

III. Správa areálu

Běžný provoz zajišťuje správce - Technické služby města Přerova s. r. o., 
tel: 581 291 111, e-mail: poruchy@tsmpr.cz

IV. Platnost 
Návštěvní řád je platný a účinný dnem zveřejnění. 

Důležitá telefonní čísla:

150
Hasiči

155
Záchranná služba

158
Policie

156
Městská policie

Statutární město Přerov ústředna: 581 268 111, e-mail: posta@prerov.eu 

Místo je určené k sportovní rekreaci na základě níže stanovených podmínek:


