
PPRROOVVOOZZNNÍÍ  ŘŘÁÁDD  ZZÁÁMMEECCKKÉÉHHOO  PPAARRKKUU     

 
 

Článek 1  
 
1) Zámecký park (dále jen park) je zařízení města Lipník nad Bečvou sloužící potřebám 

veřejnosti, zejména k odpočinku obyvatel.  
 
2) Účelem provozního řádu je zajištění ochrany biologických i technických součástí parku a 

zajištění příznivých podmínek pro užívání parku nejširší veřejností. 
 
3) Za správu a údržbu parku odpovídají Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., které jsou 

provozovatelem parku.  
 

Článek 2  
 

1) Park je přístupný veřejnosti v provozní době, která je stanovena celoročně   
 

od 05:00 hod. do 22:00 hod. 
 
2) Mimo provozní dobu jsou vstupní brány do parku uzamčeny. Uzamykání a odemykání 

vstupních bran zajišťuje pověřený pracovník Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o.. 
 
3) Provozovatel parku je oprávněn ze závažných provozních nebo bezpečnostních důvodů 

dočasně uzamknout vstupní brány i v návštěvní době. 
 

Článek 3  
 
1) Každý návštěvník je povinen chovat se v parku tak, aby neomezoval při užívání parku 

ostatní návštěvníky, nenarušoval vývoj živých prvků parku a neznesnadňoval řádnou péči o 
park. 

Zejména není při užívání parku dovoleno: 
a) znečišťovat plochy a vybavení parku; případné znečištění je jeho původce povinen 

neodkladně  odstranit, 
b) upravovat a přemisťovat vybavení parku, nebo je používat jinak nebo k jiným účelům, 

než ke kterému je určeno, 
c) zakládat oheň a používat pyrotechnické výrobky, 
d) sázet, přesazovat, trhat, řezat a lámat rostliny nebo trhat jejich plody,  
e) lézt po stromech a poškozovat je, 
f)  vjíždět do parku motorovými vozidly mimo dopravní obsluhy, 
g) ohrožovat nebo omezovat ostatní pěší uživatele parku bezohlednou jízdou na kole, 
h) jezdit po komunikacích s pískovým povrchem a travnatých či záhonových plochách na 

kole, koloběžce, kolečkových bruslích nebo skateboardu, 
i)   nechat pobíhat volně psy bez vodítka, 
j) rušit nadměrným hlukem, zejména křikem nebo reprodukovanou hudbou, ostatní 

návštěvníky parku, 
k) znečišťovat a jakkoliv manipulovat s vodou z fontán, včetně poškozování samotných 

fontán, 
l) poškozovat dřevěné herní prvky a naistalovaná kovaná umělecká díla.  
 



 
2) Využití parku pro kulturní a společenské akce je nutno předem projednat 

s provozovatelem parku.  
 

Článek 4 – Závěrečná ustanovení 

1) V případě porušení tohoto provozního řádu bude postupováno podle zvláštních 
předpisů12345.  

Kontakty: 
 
Provozovatel: Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o.    581 773 756 
                                                                                                                               604 230 726 
 
Policie ČR        158  581 773 206 
           974 778 731 
 
Městská policie Lipník n. B.        581 722 156 
           720 511 970 
 
 
V Lipníku nad Bečvou dne  30.9.2019 
 
    
 
        Ing. Dušan Pořízka, v.r. 
       Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o.
         ředitel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů 

2
 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

3
 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

4
 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

5
 Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
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