NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Městského parku na ul. Nádražní, Ivanovice na Hané
Článek 1
NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1.

Návštěvní doba parku je od 1. května do 30. září, v době od 08.00 hod. do 19.00 hod.

2.

Za nepříznivého počasí a povětrnostních podmínek (déšť, silný vítr, námraza, bouřka, atp.) je
do parku z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.

3.

Osobám do 15ti let je vstup do parku povolen pouze v doprovodu jejich zákonných zástupců.

4.

Vstup do parku je bezplatný.
Článek 2
OCHRANA MĚSTSKÉHO PARKU

1. Park je součástí areálu města v němž se nachází památkové objekty a přírodní zajímavost
(nejstarší akát na Moravě – památný strom). S ohledem na tuto skutečnost platí v parku
následující omezení:
a)

návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pokyny pověřených osob Městského
úřadu Ivanovice na Hané (dále jen ,,pověřená osoba“)

b) je zakázána jakákoliv činnost vedoucí k ohrožení nebo poškození parku. Je zakázáno
znečišťovat, poškozovat nebo zcizovat objekty a rostliny v něm se nacházející, rušit a lovit
živočichy
c)

je zakázán vstup s alkoholickými nápoji, psychotropními a návykovými látkami, osobám
důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek (zákaz konzumace alkoholu na
území parku jakožto i manipulace s alkoholem řeší platná obecně závazná vyhláška města)

d) z důvodu bezpečnosti návštěvníků parku, ochrany jejich zdraví, ochrany majetku města a z
hlediska zajištění klidného odpočinku návštěvníků je pověřená osoba oprávněna nevpustit do
prostoru parku, případně z parku vykázat osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti a
které využívají park k přespávání nebo k jiným účelům, pro který není určen
e) je zakázáno vstupovat na zídky, oplocení nebo branky, jakýmkoliv způsobem zvyšovat požární
nebezpečí, přenášet lavičky, odpadkové koše, trhat či sbírat květy nebo plody, lámat větve, lézt
po stromech, tábořit
f) platí zákaz jízdy na zvířatech a vjezdu všech vozidel (výjimkou jsou pouze invalidní vozíky
a kočárky). Ke vjezdu automobilem je potřeba zvláštní písemné povolení Městského úřadu
Ivanovice na Hané, jízdní kola je možné pouze vodit
g) je zakázáno rušit hlukem, jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy nebo chováním ostatní
návštěvníky parku

h) je zakázán volný pohyb domácích zvířat
2. Jestliže návštěvník hrubě porušuje tento návštěvní řád, je povinen na výzvu pověřené osoby,
předložit občanský průkaz, či jiný platný průkaz totožnosti k nahlédnutí. V takovém případě je
navíc pověřená osoba oprávněna vykázat návštěvníka z parku případně zajistit jeho předání
příslušným správním orgánům.
3. Škody způsobené návštěvníky parku porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního
řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v areálu parku budou vymáhány
v souladu s platným právním řádem České republiky.
Článek 3
SPOLEČNÁ A ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
1. Přístup do uzavřených objektů a částí parku povoluje pouze ve výjimečných případech vedoucí
odboru hospodářsko správního Městského úřadu Ivanovice na Hané, který v provozním zájmu
může měnit a vykládat ustanovení tohoto návštěvního řádu.
2. Městský úřad Ivanovice na Hané nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost
návštěvníků parku a případná poškození nebo ztráty jejich osobního majetku.
3. Návštěvník má možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky (517 325 664) na orgán, který
objekt spravuje tj. na Odbor hospodářsko správní Městského úřadu Ivanovice na Hané,
Palackého náměstí č. 796/11.
4.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2014.

Dostálová Hana
ved. odboru hospodářsko správního

