
  

 

Provozní řád veřejného ohniště  

a míst pro grilování 
Areál ………………………   

 
 
Užívání: 
Všichni návštěvníci užívají ohniště a jeho okolí na vlastní nebezpečí a 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. Vstup do 
areálu výhradně na vlastní riziko a nebezpečí. 
 

1. Oheň je možno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, resp. v přenosném grilu, které jsou 
k tomu určeny a ve vyhrazeném čase – 7.00 až 23.00 hod., v měsících duben až září.  

2. Oheň je nutno udržovat pouze v takovém rozsahu, aby nedocházelo k ohrožení okolních 
prostor (porost, stavby, apod.) a nebyly obtěžovány jiné osoby. 

3. Oheň nesmí zůstat bez dozoru osoby starší 18 let. 
4. Na vyhrazeném místě, resp. na grilu je možno spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí a brikety 

z dřevěného uhlí, bez použití jakýchkoliv podpůrných látek. Je možno použít suché na zemi 
ležící klestí z veřejného prostranství, popřípadě lesních pozemků, nikoli dřevo získané kácením 
či olamováním živých stromů. Na ohni nesmí být spalovány jiné látky, jejichž zplodiny mají 
negativní vliv na kvalitu ovzduší (např. plasty, jiné odpady).  

5. Oheň nesmí být rozděláván za nepříznivých povětrnostních podmínek.  

6. V případě mimořádných nepříznivých okolností může statutární město Jablonec nad Nisou 
konání táboráku zakázat (např. dlouhodobá sucha, kdy je zvýšené nebezpečí vzniku požáru).  

7. Po skončení musí být oheň uhašen (zalití vodou nebo zasypání zeminou či pískem) tak, aby 
nedošlo k opětovnému vznícení. Hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení 
musí být k dispozici již před rozděláním ohně.  

8. Oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoba mladší pouze za přítomnosti zletilé soby, 
za osoby mladší 18 let zodpovídají zákonní zástupci.  

9. Je zakázáno rozdělávat ohně na jiných místech. 
10. Je zakázáno v areálu ohniště působit nadměrný hluk. 
11. Do odpadkového koše lze odkládat pouze vychladlý popel.  
12. V areálu ohniště je zakázáno stanovat a nocovat. 

 

Návštěvník je povinen: 
- respektovat provozní řád,  
- chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe, 
- udržovat čistotu a pořádek a nepůsobit nadměrný hluk, 
- dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm, 
- dohlížet na rozdělaný oheň do úplného vyhasnutí, 
- dohlížet na bezpečnost dětí v areálu ohniště. 

 
Pokud se setkáte s poškozováním zařízení či jeho vybavení, oznamte to prosím neprodleně 
provozovateli veřejného ohniště: 

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Správce:  oddělení správy veřejné zeleně, Ing. Klára Halamová, tel.: 483 357 214 
 

Dojde-li i přes všechna opatření k požáru, který nedokážete vlastními silami uhasit, volejte HZS  číslo 
150. V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří a tel. číslo odkud voláte. 

 
V Jablonci nad Nisou dne …….. 2014 
 

 

Ing. Petr Beitl 
primátor města 
 

 

        


