PROVOZNÍ ŘÁD
NÁDVOŘÍ KLÁŠTERA

Schváleno RM dne 16.05.2016 usnesením č. 585/24/29/1/2016
Nabývá účinnosti dne 01.06.2016

PROVOZNÍ ŘÁD NÁDVOŘÍ KLÁŠTERA
Článek 1 – Vlastnictví a provoz nádvoří
1)

Nádvoří kláštera tvoří část pozemku p. č. st. 510, p. č. st. 2647, p. č. 336, část pozemku
p. č. 337 o výměře 51 m2 a část pozemku p. č. 325/2 o výměře 265 m2, vše v k. ú.
Napajedla a veškeré jeho příslušenství, konkrétně:
- podium vč. zpevněné plochy kolem něj,
- pítko,
- mobiliář (3 terasy se stoly a lavicemi, 2 markýzy, 2 výstavní boxy na stálou expozici),
- zpevněné asfaltové plochy,
- travnaté plochy,
- předzahrádka ke kavárně Café Klášter,
(vše nadále souhrnně označeno jako „nádvoří kláštera“)
a slouží potřebám veřejnosti, zejména k odpočinku, relaxaci a zábavě.
Nádvoří kláštera bylo zapůjčeno Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizaci (dále
jen KK) k bezplatnému užívání.

2)

Účelem provozního řádu je zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti nejširší veřejnosti
při využití nádvoří kláštera.
Za údržbu nádvoří kláštera odpovídají Služby města Napajedla, příspěvková organizace
(dále jen SMN) a zároveň jsou provozovatelem stávajících hracích prvků dětského hřiště.
Provozovatelem nádvoří kláštera je KK.
Přístup do tělocvičny a do venkovního sportovního areálu zajišťuje správce sportovního
areálu.

3)
4)
5)

Článek 2 – Využití a provozní doba
1)
2)

Nádvoří kláštera je přístupné veřejnosti vstupní brankou současně se Sportovním areálem
základních škol. Vjezdová brána slouží pro účely obsluhy objektů č. p. 304 a 305.
Provozovatel nádvoří kláštera je oprávněn z provozních nebo bezpečnostních důvodů
na dobu nezbytně nutnou uzamknout oba vstupy (bránu i branku).
Článek 3 – Pokyny k dodržování pořádku

1)
2)

Každý návštěvník nádvoří se v prostoru nádvoří kláštera pohybuje na vlastní nebezpečí.
Musí se chovat ohleduplně a slušně, aby svým chováním neomezoval ostatní návštěvníky
a nezpůsobil sobě či jinému újmu.
Při užívání nádvoří není dovoleno:
a) znečišťovat plochy a vybavení nádvoří kláštera; případné znečištění je jeho původce
povinen neodkladně odstranit,
b) zakládat oheň a používat pyrotechnické výrobky (výjimkou je pořádání některých
kulturních akcí, kdy zakládat oheň a používat pyrotechnické výrobky může pouze
pořadatel po dohodě s provozovatelem),
c) lézt po stromech a poškozovat je,
d) vstupovat na podium,
e) volný pohyb psů
f) jakýmkoliv způsobem poškozovat nádvoří kláštera
g) vylepovat reklamní a informační plakáty, instalování reklamních zařízení bez povolení
provozovatele.

3)

Využití nádvoří kláštera pro případné kulturní a společenské akce, jejichž organizátorem
není samotný provozovatel nádvoří, je nutné s ním předem projednat s časovým
předstihem 2 měsíce před konáním akce.
Článek 4 – Závěrečná ustanovení

1)
2)

V případě porušení tohoto provozního řádu bude postupováno podle příslušných právních
předpisů.
Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního
řádu nenese město ani KK zodpovědnost.
Článek 5 – Důležité telefonní kontakty

Údržba nádvoří:

Služby města Napajedla p.o.

577 941 078

Provozovatel nádvoří:

Klub kultury Napajedla, p.o.

577 941 073
737 230 563

Policie ČR

158
974 666 731

Městská policie Napajedla

577 100 944
737 230 575

Hasiči

150

Záchranná služba

155
Článek 6 – Schválení a účinnost

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 585/24/29/1/2016 dne
16.05.2016 a nabývá účinnosti dne 01.06.2016.

V Napajedlích 26.05.2016

Ing. Irena Brabcová v. r.
starostka města

