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Pravidla pro provoz Dětského dopravního hřiště (DDH) pro veřejnost 

- Majitelem Dětského dopravního hřiště je město Valašské Meziříčí. Provozovatelem je 

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. 

- Provoz na DDH se řídí Provozním řádem DDH, pravidly pro provoz DDH pro 

veřejnost a pokyny správce DDH 

- DDH je určeno výhradně k výuce dopravní výchovy (pro školy a školská zařízení, pro 

pořádání DSMC apod.), dále k dopravně výchovnému využití široké veřejnosti 

- Jiné využití je možno pouze se souhlasem provozovatele DDH 

- Správce dopravního hřiště vydá dopravní prostředek po složení příslušné částky a 

vydá účastníkovi odpovídající doklad o zaplacení 

- Po ukončení jízdy vrátí účastník nepoškozený dopravní prostředek správci hřiště do 

skladu, případně na dohodnuté místo 

- Účastník je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří vybavení a zařízení 

DDH, a dále ty které mu byly po dobu pobytu na DDH svěřeny do užívání. 

- Účastník je povinen nahlásit správci hřiště případné závady na dopravním prostředku, 

nebo na zařízení DDH 

- Účastník může použít svůj dopravní prostředek jen se souhlasem a po kontrole 

správcem DDH 

- Účastník je povinen uhradit svévolné poškození svěřených dopravních prostředků, 

případně poškození majetku či zařízení DDH 

- Za odložené osobní věci, kdekoliv na DDH, správce DDH ani provozovatel neručí. 

- Jakékoliv zranění je účastník povinen nahlásit správci DDH, který přijme příslušná 

opatření (ošetří, poskytne nezbytnou první pomoc, přivolá záchranku, nahlásí zranění 

provozovateli). 

- Účastník je povinen, v případě potřeby, použít pouze sociální zařízení v areálu DDH. 

- Při nedodržení Provozního řádu DDH, pravidel pro provoz DDH pro veřejnost a 

pokynů vydaných správcem, nebo při neukázněném chování, dokonce ohrožujícím 

bezpečnost a zdraví ostatních účastníků, odebere správce hřiště dopravní prostředek 

i před ukončením stanovené doby, a to bez nároku na vrácení poplatku za užití DDH 

 

- Provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu dle potřeby (soutěže, akce) 
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