Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace
Nádražní 1/1
691 06 Velké Pavlovice
info@ekocentrum-trkmanka.com,

+420 519 325 313

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
PRO ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADU PŘI EKOCENTRU TRKMANKA
I. Vymezení základních pojmů
1. Environmentální zahrada při Ekocentru Trkmanka, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice, (dále jen zahrada) je uzavřený areál nacházející se na č. 670 v k.ú. Velké
Pavlovice. Součástí zahrady jsou pro účely tohoto řádu následující objekty a prvky:
- oplocení
- dřevěný altán
- mobiliář (lavičky, odpadkové koše,….)
- orientační a informační tabule
- komunikační plochy (chodníky, zpevněné plochy,…)
- zelené plochy a vzrostlá zeleň
- jezírko s lekníny a rybami
2. Provozovatelem a správcem zahrady Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace.

II. Obecná ustanovení
1. Účelem tohoto Provozního a návštěvního řádu, je zajistit zachování vzhledu a funkčnosti zahrady v souladu s jeho posláním chránit přírodní a nově vybudované
hodnoty území. Cílem provozního a návštěvního řádu je zejména usměrnění režimu aktivit a turistického ruchu, a z něj vyplývající omezení nebo zákaz některých
činností.
2. Provozní a návštěvní řád upravuje povinnosti fyzických a právnických osob, které se na území zahrady a v amfiteátru zdržují nebo na jeho území vyvíjejí činnost,
k zajištění klidu, ochrany zdraví a majetku veřejné zeleně a udržování čistoty zahrady.
3. Zákazy stanovené v tomto provozním a návštěvním řádu se přiměřeně nevztahují na složky integrovaného záchranného systému, Policie ČR a Městské policie, pokud
je to nezbytně nutné pro výkon jejich činnosti.
4. Veškeré výjimky z tohoto řádu schvaluje Rada Ekocentra Trkmanka.
5. Vstup do parku je časově omezený otevírací dobou, vzhledem k nedostatečnosti osvětlení a v návaznosti na roční období: od 1. března do 31. října od 7:00 do 21:00
hodin.

III. Základní pravidla
1. V parku je zakázáno:
- ničit, poškozovat sběrem či odchytem všechny druhy rostlin a volně žijících živočichů
- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
- tábořit, stanovat a jinak nocovat
- manipulovat s otevřeným ohněm
- manipulovat s lavičkami, odpadkovými koši a dalšími zařizovacími předměty.
- vstupovat do jezírka, lovit ryby
- vykonávat tělesné potřeby
- poškozovat a ohrožovat zahradu, objekt altánu a jejich součásti
- nevhodným chováním, reprodukovanou hudbou a hlukem rušit nebo ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků v zahradě a nejbližším okolí
- jezdit na kole nebo kolečkových bruslích (povolena je jízda s kočárkem)
- vjíždět do parku motorovými vozidly
- vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez povolení provozovatele
2. Do zahrady je zakázáno:
- donášet alkoholické nebo jiné omamné a psychotropní látky
- vstupovat pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek
- vstupovat se psy, nebo jinými domácími zvířaty.
3. Děti do 6 let by měly být v doprovodu osoby starší 18 let.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Dodržování tohoto Provozního a návštěvního řádu jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie Velké Pavlovice, provozovatel a správce
zahrady, případně osoby k tomu zmocněné Radou Ekocentra Trkmanka.
2. Tento Provozní a návštěvní řád nabyl účinnosti dne 2. 1. 2015.

Ve Velkých Pavlovicích, 2. 1. 2015

Bc. Zita Dvořáková, MSc
ředitelka příspěvkové organizace

