PROVOZNÍ ŘÁD
MĚSTSKÉHO PARKU „NA ŠPICI„ V PARDUBICÍCH
Obecná ustanovení
1. Provozovatelem rekreačního parku je statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice
I, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice.
2. Účelem tohoto provozního řádu je zajištění funkcí parku, zejména usměrnění rekreační
aktivity, stanovení pravidel chování a podmínek užívání.
3. Park může navštívit a užívat každý v souladu s pravidly tohoto Provozního řádu.
4. Provozní řád se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se na území parku zdržují
nebo v něm vyvíjejí činnost.
5. Pořádání kulturních a společenských akcí je možné pouze na základě „Souhlasu s užíváním
veřejného prostranství – zeleně“. Souhlas vydává na základě písemné žádosti Odbor dopravy
a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I.
6. Vstup do vlastního parku není časově omezený.
7. Užívání sportovního multifunkčního hřiště, pavilonu a grilovacího místa, výpůjčka vybavení a
sportovních potřeb je možná na základě rezervace nebo dohody se správcem parku.
8. Veřejná WC jsou umístěna v pavilonu. Jejich provoz je zajištěn po dobu provozní doby parku.
9. Užívání ploch vymezených jako veřejné sportovní hřiště, pavilon s místem pro gril, dětské
hřiště a workoutové cvičební prvky je upraveno samostatným návštěvním nebo provozním
řádem.
10. Vstup na plovoucí molo a přístupové schodiště je na vlastní nebezpečí návštěvníků. Děti do 15
let smí na molo vstoupit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
11. Jízda na kolech, koloběžkách, skateboardech, bruslích, v zimním období na lyžích je povolena
pouze po zpevněných komunikacích parku. Osoby užívající toto sportovní vybavení se musí
chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům parku, nesmí je ohrozit či omezit bezohlednou
jízdou.
12. Komunikace jsou určeny pro nemotorovou dopravu. Používání komunikace motorovými
vozidly je možné pouze s povolením provozovatele parku. Cyklisti a bruslaři jsou povinni jezdit
vpravo.
13. V zimních měsících neprobíhá údržba komunikací. Pohyb po komunikacích je nutné
přizpůsobit klimatickým podmínkám a stavu komunikací.
14. Lávka přes Chrudimku slouží pro chodce. Není dovoleno přejíždět lávku žádným dopravním
prostředkem.
15. V zimních měsících není pochozí plocha lávky udržována žádným posypem. Pohyb po lávce je
nutné přizpůsobit klimatickým podmínkám a stavu pochozí plochy.

Na území parku není dovoleno:
a) poškozování dřevin a trávníku, trhání rostlin či jejich devastace;
b) vjíždění do parku jakýmkoliv motorovým vozidlem; výjimku tvoří vozidla údržby, čištění
komunikací v parku, vozidla pro zajištění provozu loděnice TJ Synthesia, vozidla společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Povodí Labe, s.p. a invalidní vozíky;
c) volné pobíhání psů; doprovázející osoba je vždy povinna zajistit úklid exkrementů;

d) rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou vyhrazeného místa pro
grilování;
e) vstupování osob pod vlivem návykových látek, včetně užívání omamných a psychotropních
látek;
f) přespávání, nocování v parku bez souhlasu provozovatele;
g) provádění zásahů do zeleně bez souhlasu nebo pokynu správce;
h) poškozování či zcizování městského mobiliáře a vybavení parku;
i) odhazovaní odpadků či jiné znečišťování přírodního a životního prostředí;
j) používání lávky k jiným účelům než je určena (pěší přechod); z důvodu bezpečnosti není
dovoleno shromažďování většího počtu osob na lávce, pohyb či sezení na jejím zábradlí,
skákání do vody.
Veřejný kamerový systém a dohled
V parku je umístěn veřejný kamerový systém napojený na pult Městské policie. Pokyny k plnění
pravidel obsažených v provozním řádu udílejí a dohled nad jeho dodržováním provádějí strážníci
městské policie, správci parku a osoby pověřené provozovatelem parku.
Porušení uvedených pravidel bude postihováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy

Děkujeme Vám, že Provozní řád dodržujete.

Tento Provozní řád byl schválen Radou městského obvodu Pardubice I usnesením č. 414 (46/07/16)
ze dne 11. 7. 2016 a nabývá účinnosti dnem 11. 7. 2016.

Provozovatel parku:
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ 00274046
e-mail: posta@umo1.mmp.cz
Odpovědný pracovník: Miroslav Klapka, tel. 466 046 050, 731 604 656
e-mail : miroslav.klapka@umo1.mmp.cz
Správce parku, kancelář v pavilonu parku:
Tel.: 731 643 100
e-mail: spravce@naspici.eu

Další informace o parku, jeho provozu a využití včetně rezervačního systému griloviště
a sportoviště lze nalézt na webové stránce: www.naspici.eu
Důležitá telefonní čísla:
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, HASIČI 150, MĚSTSKÁ POLICIE 156, POLICIE ČR 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112

PROVOZNÍ ŘÁD PAVILONU A MÍSTA PRO GRILOVÁNÍ PARK NA ŠPICI
V PARDUBICÍCH

Provozní doba:
od 1. května do 31. října

po – čt 9:00 – 20:00 hodin
pá – ne 9:00 – 20:00 hodin

od 1. listopadu do 30. dubna

8:00 – 16:00 hodin

Na základě dohody se správcem parku lze návštěvní dobu v tomto období upravit podle požadavku.

V objektu pavilonu je zázemí sportovišť (sklad a půjčovna sportovního vybavení, zázemí dětského
hřiště (návštěvní místnost – klubovna), veřejné WC, místnost správce parku. Součástí pavilonu je i
otevřená terasa, jejíž součástí je místo pro grilování.

Upozornění pro uživatele:
-

griloviště je možné rezervovat osobně v kanceláři správce parku, telefonicky nebo e-mailem u
správce parku nebo pomocí rezervačního systému na www.naspici.eu ;
rezervace je možná pro maximální počet 30 zúčastněných osob
pro grilování lze zapůjčit u správce parku grilovací náčiní a vidlice na opékání;
pro grilování lze používat pouze suché nesmolnaté dřevo nebo dřevěné uhlí;
pro grilování lze u správce parku zapůjčit i grilovací pánev;
veřejná WC budou otevřena po celou provozní dobu parku;
úklid a likvidaci popela zajistí správce parku;
V grilovišti je možné napojení na rozvod elektrické energie (230 kV).

V pavilonu platí zákaz:
-

poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a veškeré vybavení pavilonu a místa pro grilování
vstupu se zvířaty;
kouřit, užívat alkoholické, omamné a psychotropní látky;
užívat zařízení pavilonu při zjištěném poškození;
manipulovat s otevřeným ohněm mimo místa pro grilování;
přespávat, nocovat (výjimku uděluje provozovatel parku pouze pro vybrané subjekty -základní
školy, skautské oddíly apod.)

Při používání grilu je nutné:
-

zabránit rozšíření ohně mimo ohniště,

-

oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18-ti let, osoby mladší 18-ti let mohou oheň
rozdělávat jen za přítomnosti zletilé osoby;
oheň nesmí být ponechán bez dozoru;
oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí;
opustit griloviště až po úplném uhašení ohně, úklidu a vyčištění ohniště;
používat pouze dřevěné uhlí (doporučujeme), palivové dříví, brikety z dřevěného uhlí;
dbát zvýšené opatrnosti - riziko popálení;
udržovat pořádek, zabránit poškození zařízení.

Návštěvník je povinen:
-

respektovat návštěvní řád a pokyny správce parku;
chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe;
udržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení;
případně vzniklou škodu neprodleně nahlásit provozovateli nebo správci parku.

Zodpovědnost za škody:
-

-

za úmyslné poškození pavilonu, jeho zařízení či místa pro grilování nebo za škodu vzniklou
nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši návštěvník, který poškození
způsobil
provozovatel pavilonu neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Veřejný kamerový systém a dohled
V parku je umístěn veřejný kamerový systém napojený na pult Městské policie Pardubice. Pokyny
k plnění pravidel obsažených v tomto provozním řádu udílejí a dohled nad jeho dodržováním
provádějí strážníci městské policie, správci parku a osoby pověřené provozovatelem parku.

Porušení uvedených pravidel bude postihováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Děkujeme Vám, že Provozní řád dodržujete

Tento Provozní řád byl schválen Radou městského obvodu Pardubice I usnesením č. 414
(46/07/16) ze dne 11. 7. 2016 a nabývá účinnosti dnem 11. 7. 2016.

Provozovatel parku: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
e-mail: posta@umo1.mmp.cz
Odpovědný pracovník: Miroslav Klapka, tel. 466 046 050, 731 604 656
e-mail: miroslav.klapka@umo1.mmp.cz

Správce parku:
Tel.: 731 643 100
e-mail: spravce@naspici.eu
rezervační systém: www.naspici.eu

Důležitá telefonní čísla:
ZÁCHRANÁ SLUŽBA 155, HASIČI 150, MĚSTSKÁ POLICIE 156, POLICIE ČR 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112

