MĚSTO PŘEROV
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002,
kterou se stanovuje řád městského parku Michalov
Zastupitelstvo města Přerova podle §10 písm.d) a §84 odst.2 písm.i) zákona
č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydalo dne 5. září
2002 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov
(dále „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Městský park Michalov je zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, zejména
k odpočinku obyvatel. Městským parkem Michalov se pro účely vyhlášky rozumí oplocené
území graficky vymezené v příloze (dále „park“).
(2) Účelem vyhlášky je zajištění ochrany dochovaných a vytvořených přírodních a
kulturních hodnot a zajištění příznivých podmínek pro užívání parku nejširší veřejností.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely vyhlášky se rozumí
a) vybavením parku veškeré movité a nemovité věci sloužící k užívání, údržbě a
ochraně parku, jako je veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše, vázy, umělecké předměty,
fontány, hrací prvky typu houpačka, kolotoč, prolézačka, pískoviště apod., informační tabule,
zavlažovací zařízení, oplocení, altány, mostky atd.,
b) správcem parku osoba zajišťující správu, údržbu a ostrahu parku na základě pověření
města Přerova.

Článek 3
Návštěvní doba
(1) Park je celoročně přístupný veřejnosti v návštěvní době, která se stanovuje takto:
v období duben až říjen
od 5.30 do 23.30 hodin,
v období listopad až březen od 5.30 do 22.30 hodin.
(2) Mimo návštěvní dobu jsou vstupní brány do parku uzamčeny. Uzamykání a odemykání
vstupních bran zajišťuje správce parku.
(3) Správce parku je oprávněn ze závažných provozních nebo bezpečnostních důvodů
uzamknout vstupní brány i v návštěvní době, zejména při silném větru, po vytrvalém dešti, po
rozmrznutí, při provádění údržby komunikací apod.

Článek 4
Pravidla chování v parku
(1) Každý 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
bezodkladně 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, lézt na stromy
e) vstupovat mimo stavebně upravené cesty, s výjimkou označených ploch určených ke
sportu a hraní a s výjimkou vstupu mimo tyto plochy za účelem odstranění psích
exkrementů nebo jiného znečištění,
f) vjíždět do parku motorovými vozidly,
g) jezdit na kole, s výjimkou vyznačených cyklistických stezek. Kříží-li se cyklistická
stezka s jinou komunikací, mají vždy přednost chodci,
h) jezdit po komunikacích s pískovaným povrchem a travnatých či záhonových plochách
na koloběžce, kolečkových bruslích nebo skateboardu,
i) nechat pobíhat psa bez vodítka nebo jej nechat vstupovat na plochy hracích prvků,
j) rušit nadměrným hlukem, zejména křikem nebo reprodukovanou hudbou, ostatní
návštěvníky parku,
k) chovat se v rozporu s pokyny správce parku, zejména s písemnými pokyny na
informačních tabulích a pokyny osob zajišťujících ostrahu parku.
(2) Užívání parku mimo stanovenou návštěvní dobu nebo jinak, než je stanoveno
v odstavci 1, je možné pouze na základě písemné dohody se správcem parku. Dohodou nejsou
dotčeny povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů 1 .
(3) Pravidla uvedená v odstavci 1 pod písmeny g) a h) se nevztahují na děti předškolního
věku.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Porušení vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů. 2
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2002.
Jindřich V a l o u c h
starosta města Přerova

MVDr. Jiří P a v e l k a
místostarosta města Přerova
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např. obecně závazná vyhláška města Přerova č.16/2001, o ochraně před hlukem a vibracemi
zákon č.128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č.200/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů

Příloha OZV č.3/2002
Gragické vymezení území městského parku Michalov

