Plivátko je klidová zóna a je přístupná každému bez výjimky.
Prosíme, dodržujte tento Kodex.

Kodex Plivátka

Definice

Plivátkem se rozumí prostor dle obrázku níže včetně
vybavení (místo pro grilování, stoly, pískoviště,
sezení, pítko, stromová terasa, lavičky, koše, a
přípojné místo na elektřinu).

Provozní řád
a.

Plivátko je veřejný odpočinkový prostor, který slouží všem. Na
Plivátku nelze provést zábor veřejného prostranství. Respektuj
ostatní návštěvníky.

b.

Svou přítomností neruš ostatní a dbej na dodržování nočního
klidu po 22. hodině. V blízkém okolí bydlí lidé. Bez
ohleduplnosti nebude možné Plivátko zachovat.

c.

Odpadky patří do košů, dodržuji pořádek.

d.

Pokud je něco rozbité, nebo nefunkční, informuj o tom
prostřednictvím aplikace Lepší6 – zde místo na QR kód nebo
tel. prosím doplnit či mail

e.

Pokud máš nápady na zlepšení tohoto místa, napiš mail na
info@plivatko.com, na FB: www.facebook.com/plivatko

f.

Gril je k dispozici všem. V suchých dnech zvaž jeho používání.

g.

Stromová terasa je dětem přístupná pouze za dohledu
dospělého.

h.

Horký popel do popelnice nepatří, může způsobit požár. Pokud
nemůžeš počkat, až popel vychladne, nech ho na grilu, uklidí ho
ten, kdo si půjde grilovat po tobě.

i.

Šetři vodou! Nenech téct vodu zbytečně.

j.

Nenič vysazené rostliny, nešlapej po nich.

Memorandum
Plivátko žije! je projekt, který vznikl za finanční podpory MČ Praha 6 v rámci prvního
ročníku programu Nápad pro Šestku.
Spolek Plivátko je sdružení místních občanů, kteří iniciovali obnovu tohoto místa.
Na tomto základním memorandu se dohodli zástupci spolku Plivátko a MČ Praha 6:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Vodné a stočné platí MČ Praha 6.
Spotřebu elektřiny hradí Spolek Plivátko, a to na základě odečtu na
elektroměru.
Spolek Plivátko zajišťuje koordinaci a komunikaci s MČ Praha 6.
Pravidelnou technickou údržbu včetně pravidelného úklidu prostoru
parku zajišťuje MČ Praha 6.
V případě konání jednorázových akcí, které vyžadují součinnost MČ
Praha 6, vstupuje Spolek Plivátko v jednání s MČ Praha 6 o zajištění
potřebné součinnosti (typicky např. odvezení odpadů po jarním úklidu,
nebo vyvezení mobilních toalet po jednorázových akcích většího
rozsahu).
Zábor veřejného prostranství na Plivátku není možný.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme, že dodržujete tento Kodex.

1. červen 2019, Břevnov
www.plivatko.com
… konec dokumentu

