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, MĚSTO MILEVSKO
j'ýÝ

. V 7PARK ,,BAŽANTNICE" - PROVOZNI RAD

Město Milevsko jako nájenice a provozovatel parku Bažantnice, ve shodě s Královskou
kanonií preníonstrátů na Strahově jako vlastníkein parku, vydávají pro stanovení pravidel
chování, ochrany veřejného pořádku, život]lího prostředí n ]najetku tentó ,,Pi'ovozní řád parku
Bažantnice", dále jen ,j)rovozn'í řád".
Park je součástí národní kultin'ní palnátky ,,Klášter premonsti'átů v·Milevskiť, Park je veřejně
přístupný.

Pořádek v parku
Každý návštěvník parku niúsí dodržovat provozní řád, obecně plalňC zákony, bezpečnostní,
hygienické a požární l)ředl)isy. Káždý je povinen zdížet se takového jednání, které by
narušovalo veřejný pořádek a respektovat blízkost.k!áštel'ního areálu,
Návštěvník parku niusí dbát na čistotu, pořádek a.šetřit zařízení, které v parku užívá. Odpadky
je povinmi dávat do vyhrazených ódpadkových košů.
Psi se siní pohybQvat po parku pouze ná vodítku a pod ňeustálýni dohledem doprovázející
osoby.

Zákazy st omezení ,
V prostoru parku je návštčvníkÓm zejinéna zakázáno:

a) kouřit, rozdělávat o]1eň, ]nalúpulovat s otevřeným ohněm
b) jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích (s

výjinikou příjezdu k areálu tenisových kurtů)
c) vjíždět do parku inotorovými vozidly (s výjimkou pro orgaiíizátory a úč.inkující při

konání ku]tur])ích, společenských a sportovních akcí)
d) odhazovat odpadky inimo odpadkové koše
e) poškozovat infomiační tabule, lavičky, odpadk0vé koše, sochy a další'majetek n:ičsta a

vlastníka patku
f) prov&iět jakékoli zásahy do zeleně p.ai"ku

D Pořádání knltuiních, společenských a sportovních akcí je možné jěll se sóuhläsem města
\Mijevska vydal|ý1)1 pl"ost'řednictvÍm příspěvkové organizace Dům kAltuly Milevsko.

DalŠí ustanovení
Dozor nad dodržovánítn µ"ovozního řádu jsou oprávněni provádět sträž'níei městské policie
Milevsko a dále zaměst'nallci příspěvkové organizace Důín ku|tul'y Milevsko.
Osoby, které nedo(hžují provozní řád a tím ohl'oŽtúí zdrayí, bezpečnost, pořádek, čiStotu,
neb0 jsoupod vLivem návykových látek, inohou být z parku vykázány.
Tento PľOVOZľíí řád schválila Rada lněsia Milevska dne 13.04.2016, uslleseníjn č. 159/16 a
nabývá účinnosti dnem 01.05.2016. :"· :
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