veřejné griloviště – provozní řád
Vážení návštěvníci,
provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochraně zdraví návštěvníků.
Pro Vaše vlastní bezpečí Vás žádáme o jeho dodržování.
Všichni návštěvníci, kteří využívají griloviště a jeho okolí, takto konají na vlastní nebezpečí a na vlastní
zodpovědnost. Provozovatel nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí
sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Stejně tak nezodpovídá za věci odcizené v areálu ohniště.

návštěvní doba

rezervace griloviště

denně od 9.00 do 21.00 h – CELOROČNĚ ZDARMA

na tel. +420 515 222 552 – klíč od grilu k vyzvednutí na TIC Obroková
maximálně 3 rezervace denně – v časech 9.00, 13.00 a 17.00 h

otop

toalety

povinnosti návštěvníka

dřevo, dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí si návštěvník zajistí vlastní

mobilní toalety jsou k dispozici v hlavní sezóně – duben až říjen

S
 eznámit se s tímto řádem a ten dodržovat.
Seznámit se se základními pokyny k užívání grilu / ohniště.
Udržovat čistotu a pořádek. Nepůsobit nadměrný hluk.
Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm.
Dohlížet na rozdělaný oheň do úplného vyhasnutí.
Dohlížet na bezpečnost dětí v areálu ohniště.
Chovat se v prostoru louky tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani ostatním.
Chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům.

bezpečnostní pokyny

O
 heň je možno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, respektive
v grilovišti, které je k tomuto účelu určeno a to ve vyhrazeném čase.
O
 heň je nutno udržovat pouze v takovém rozsahu, aby nedocházelo
k ohrožení okolních prostor a nebyly obtěžovány jiné osoby.
N
 a grilu je možno spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí a brikety
z dřevěného uhlí, bez použití jakýchkoliv podpůrných látek.
J e možno použít suché na zemi ležící klestí z veřejného prostranství,
nikoli dřevo získané kácením či olamováním živých stromů.
N
 a ohništi nesmí být spalovány jiné látky, jejichž zplodiny
mají negativní vliv na kvalitu ovzduší (např. plasty, či jiné odpady).
O
 heň nesmí být rozděláván za nepříznivých podmínek (např. silný vítr).
P
 o skončení musí být pozemek a gril uveden do původního stavu.
O
 heň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoba mladší pouze
za přítomnosti zletilé osoby, za osoby mladší zodpovídají zákonní zástupci.
OHEŇ NESMÍ ZŮSTAT BEZ DOZORU osoby starší 18 let!

V případě mimořádných a nepříznivých okolností může město Znojmo zakázat rozdělávání ohně.
Případné poškození nahlaste provozovateli, který provede kontrolu a zajistí případnou opravu.

PORUŠENÍ TOHOTO ŘÁDU SE POSTIHUJE DLE OBECNÝCH PŘEDPISŮ V RÁMCI PŘESTUPKOVÉHO
ŘÍZENÍ. TENTO ŘÁD JE ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY VEŘEJNÉHO GRILOVIŠTĚ.
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