Město Bělá pod Bezdězem
Návštěvní řád městského parku v Bělé pod Bezdězem

I.
Obecná ustanovení
1. Město Bělá pod Bezdězem v rámci realizace projektu „Regenerace části městského centra Bělá pod
Bezdězem“ zabezpečilo provedení revitalizace městského parku v Bělé pod Bezdězem (dále jen „park“).
2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zdraví osob, ochrany veřejné zeleně a majetku ve vlastnictví
města Bělá pod Bezdězem, se vydává tento Návštěvní řád městského parku v Bělé pod Bezdězem (dále jen
„Návštěvní řád“), jehož smyslem a účelem je zajištění a vytvoření předpokladů pro plnění funkcí parku,
k nimž byl park zřízen (zjm. využití jako veřejná zeleň, oddechová a rekreační zóna, plnění estetické funkce).
3. Parkem se rozumí prostor na náměstí v Bělé pod Bezdězem, přesně definovaný situačním plánem parku, který
je nedílnou přílohou tohoto řádu.
4. Návštěvní řád se vztahuje na veškeré osoby, které se na území parku zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost (dále
jen „návštěvníci parku“ nebo „osoby“).
5. Návštěvníci parku jsou povinni se na území parku chovat v souladu s tímto Návštěvním řádem a v souladu s
pokyny Policie ČR, Správce parku (dle čl. II. odst. 1.), či jím pověřených osob. Souhlas s odlišným režimem
chování, než jak je stanoveno a vymezeno tímto Návštěvním řádem, uděluje Správce parku. Souhlas musí být
udělen vždy předem.
II.
Správa parku
1. Správu parku zajišťuje organizační složka města Bělá pod Bezdězem:
Technické služby města Bělá pod Bezdězem
Berkova čp. 179
294 21 Bělá pod Bezdězem
Tel. č.: 326 701 106
Fax.: 326 701 895
E-mail: ts@mubela.cz
(dále jen „Správce parku“).
2. Park je veřejně přístupný a je součástí veřejné zeleně. Dětem ve věku do 6ti let je povolen vstup pouze
v doprovodu osoby starší 18ti let.
3. Vstup do parku je časově neomezený.
4. Park je členěn na:
- pietní místo (definováno prostorem kolem sochy „Na stráž“)
- herní zónu
- shromažďovací zónu
- oddechovou zónu
Zóny jsou zakresleny v situačním plánu parku.

III.
Všeobecné povinnosti
1. Na území parku je:
a) v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bělá pod Bezdězem č. 2/2005 o čistotě a veřejném pořádku
ve městě ze dne 14.12.2005, v platném znění, mimo jiné:
 zakázáno volné pobíhání psů
 chovatel či průvodce psa povinen:
- opatřit psa náhubkem a vodit ho na vodítku,
- dbát základních pravidel hygieny a čistoty, zabránit znečišťování chodníků, poškozování
květinových záhonů a trávníků,
- odstranit psí exkrementy
 zakázáno stanovat
 zakázáno přemisťovat veřejná zařízení tvořící součást zařízení parku a umísťovat plakáty či jiná
oznámení na tato veřejná zařízení, vysypávat a převracet odpadkové koše, květinové kontejnery či jiné
nádoby
 vylepovat nebo umísťovat plakáty a reklamní zařízení v prostorách parku
b) zakázáno jezdit na kole či jezdit na koni nebo s koňskými povozy
c) zakázán vjezd motorovými vozidly (s výjimkou motorových vozidel Správce parku, motorových
invalidních vozíků a vozidel, k jejichž vjezdu dal Správce parku souhlas).
d) je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města č. /2011 o
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
e) je zakázáno používat zábavní pyrotechniku s výjimkou 31.12 a 1.1. kalendářního roku.
2. Na území parku je dále zakázáno:















vstupovat na záhony
odebírat jakýkoliv rostlinný materiál a jakkoliv poškozovat výsadbu
provádět výsadbu bez předchozího souhlasu Správce parku
trhat květiny, poškozovat a ničit keře a stromy
rušit a lovit živočichy
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
vstupovat do fontány, vhazovat nebo vkládat do ní jakékoliv předměty a znečisťovat vodní plochu
tábořit a rozdělávat ohně
hrát míčové hry
poškozovat zařízení a vybavení parku
poškozovat či upravovat orientační a informační tabule, lavičky, zábradlí atd.
sedět na opěradlech laviček a špinit sedadla laviček
vykonávat tělesné potřeby
rušit klid nadměrným křikem a hlukem, zvláště pak rušení nočního klidu

3. Pro užívání herní zóny platí pravidla, která jsou definována na INFOTABULI, umístěné v této zóně. Na
dřevěných palubách je dovoleno polehávat, posedávat a používat je v souladu s hracími plány.
Trampolínu mohou využívat maximálně tři osoby současně, přičemž se upřednostňuje využítí dětmi.
Maximální nosnost zabudované trampolíny je 250 Kg. Vstup na trampolínu je možný v době letního času od
7,00 do 21,30 hodin a v době zimního času od 8,00 do 17,00 hodin.
4. Pietní místo je určeno výhradně k uctění památky.
5. Každá osoba vstupující do parku je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování parku, jeho
zařízení a vybavení, je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
6. Do parku vstupuje každý na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí. Totéž platí i pro užívání herních prvků.
7. Policie ČR, Správce parku, či jím pověřené osoby, mají právo odepřít vstup do parku v případě nebezpečí
hrozícího v důsledku mimořádné události (např. nepříznivá meteorologická předpověď, hrozící bouřky, náledí
atp.), osobám pod vlivem alkoholu nebo drog a osobám, které nedodržují tento Návštěvní řád, pokyny Policie
ČR, Správce parku nebo jejichž chování je shledáno nepřístojným, popř. takovéto osoby vyvést.
8. Každý, kdo zpozoruje v prostorách parku či na zařízení a vybavení parku závadu ohrožující bezpečnost osob
či závadu hrozící poškozením majetku má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Správci parku.

IV.
Sankce
Porušení tohoto Návštěvního řádu bude posuzováno podle platných právních předpisů.
V.
Závěrečná ustanovení
1.

Tímto návštěvním řádem městského parku se ruší Provozní řád městského parku v Bělé
pod Bezdězem ze dne 12.04.2010.

2. Tento Návštěvní řád byl schválen usnesením rady města Bělá pod Bezdězem č. 592/2011 dne 12.12.2011.
3. Tento Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 12.12.2011.

Jitka Tošovská
místostarostka

Ing. Jaroslav Verner
starosta

