Provozní ád
Víceú elové h išt :
- ul.Školní 132
Správce h išt :
Obec Lib eves
Za h išt odpovídá: Tomáš Ekrt
Provozní doba:
Od 1.kv tna do 30.zá í
Od 1. íjna do 30. dubna

od 8.00 hod. do 21.00 hod.
od 9.00 hod. do 19.00 hod.

1. denní úklid:
- úklid odpadk z areálu h išt
- odvoz odpadu (zajiš uje firma Marius Pedersen a.s. Hradec Králové,
provozovna Žatec)
- pravidelná vizuální kontrola stavu herních prvk a mobiliá e
2. pr b žná pé e o herní prvky a mobiliá
- odstran ní zjišt ných nebo nahlášených závad
3. údržba pískovišt :
- kontrola stavu obrub pískovišt
- p ehrabání pískovišt (odstran ní hrubých ne istot)
- 2x b hem roku p ekopat – p eházet písek v pískovišti
- 1x ro n vým na písku
4. ro ní revize herních prvk (zajiš uje Obec Lib eves)
- kontrola dle SN EN 1176 a SN 1177
- p ípadná oprava
- likvidace - vým na za nový

V Lib evsi dne: 16.6.2011
Tomáš Ekrt – starosta obce
Schváleno Zastupitelstvem Obce Lib eves dne 16.6.2011 . usn. 55/2011

Upozorn ní
Pokyny pro provoz a používání um lého povrchu tartanového typu
Obuv:

Pro pohyb po h išti používat jen sportovní obuv. Nesmí se vstupovat v kopa kách
s plastovými a kovovými kolíky, ani v atletických tretrách s klasickými ocelovými
h eby. Zákaz vstupovat a jezdit na kole kových bruslích, skateboardu a kolech.
P ed vstupem na tartanový povrch ádn o istit obuv!

Sníh a led:
Na povrch se nesmí v zimním období st íkat voda za ú elem z ízení kluzišt . P i
odhazování sn hu se doporu uje pracovat s d ev nými nebo plastovými lopatami na
sníh se zaoblenou hranou.
Poškození povrchu:
Povrch je nutno chránit p ed poškozením cigaretami, sklem, chemikáliemi apod.
Vozidla na ploše:
Na plochu je zakázáno vjížd t vozidly.

