
PPRROOVVOOZZNNÍÍ  ŘŘÁÁDD  SSTTŘŘEEŠŠNNÍÍ  ZZAAHHRRAADDYY     

Článek 1 

1) Střešní zahrada je místo, určené pro relaxaci a odpočinek občanů města či turistů 
jakož i pro pořádání kulturních a společenských akcí pod záštitou města Lipník nad 
Bečvou.  

2) Za správu a údržbu střešní zahrady odpovídají Technické služby Lipník nad Bečvou, 
p. o., které jsou provozovatelem střešní zahrady.  

Článek 2 

1) Otevírací doba střešní zahrady je od 01.04. do 31.10. příslušného kalendářního roku  
    

v době od 05:00 hod. do 22:00 hod. 
 
2)  Provozovatel střešní zahrady je oprávněn ze závažných provozních nebo 

bezpečnostních důvodů uzamknout vstupní bránu i v otevírací době. 

Článek 3 

1) Povinností každého návštěvníka a uživatele střešní zahrady nebo jeho části je řídit se 
provozním řádem, pokyny pracovníků provozovatele a dobrými mravy. Uživatel nesmí 
úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení střešní zahrady nebo jakkoliv střešní 
zahradu znečišťovat. V prostoru střešní zahrady platí přísný zákaz kouření a požívání 
alkoholických nápojů (včetně piva) a jiných omamných a návykových látek. Vstup se 
psy a jinými zvířaty je zakázán.   

2) Pohyb v prostoru střešní zahrady je dovolen pouze pěším návštěvníkům – není 
povolen pohyb na jízdních kolech, koloběžkách, dětských autíčkách, kolečkových 
bruslích, apod. 

3) Je zakázáno vstupovat na travnaté plochy a záhony střešní zahrady a 
z bezpečnostních důvodů i na obvodovou dlažbu u balustrád. Pro odpočinek je 
možno použít pouze instalované lavičky, nikoliv travnaté plochy. 

4) Je zakázáno znečišťovat a jakkoliv manipulovat s vodou kašny. 

5) Využití střešní zahrady pro kulturní a společenské akce je nutno předem projednat 
s provozovatelem střešní zahrady.  

 
6) V případě konání svatebního obřadu na střešní zahradě bude zahrada uzavřena půl 

hodiny před začátkem obřadu a půl hodiny po skončení obřadu. 

Článek 4 – Závěrečná ustanovení 

1) V případě porušení tohoto provozního řádu bude postupováno podle zvláštních 
předpisů 12345.  

                                                 
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 



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  
 

                                                                                                                                                         
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 

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

 


