PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉHO PARKU V KRAVAŘÍCH
PLATNÝ OD 1.1.2012
Zámecký park v Kravařích patří k významným chráněným krajinářským parkům
regionu. Vlastníkem zámeckého parku je Město Kravaře. Nájemcem je společnost
SILGOR, a. s., sídlem Ostrava – Přívoz, Hlávkova 592/1, IČ: 26856140. Součástí parku
je golfové hřiště. Z těchto důvodů jsou návštěvníci parku povinni se při návštěvě parku
řídit níže uvedenými pravidly.
Pěší pohyb osob, jízda na kole, kolečkových bruslích, lyžích apod. v areálu
parku je možná pouze po cestách a stezkách určených k tomu účelu.
Průjezd a jízda motorových vozidel (včetně motocyklů) jsou v celém areálu
parku zakázány. Výjimkou je vjezd k budově zámku (asfaltová cesta a parkovací
plochy) a vjezd vozidlům údržby parku.
Zámecký park není určen pro volný pohyb domácího zvířectva.


















Návštěvníkům parku je přísně zakázáno:
sečení, trhání a sešlapávání trávy a jiných rostlin rostoucích v areálu parku
kácení stromů, lámaní větví, keřů a ostatních porostů v areálu parku
odvoz padlého či pokáceného stromu lze provést pouze po předchozím souhlasu
vlastníka a nájemce parku
lovení a plašení divoké zvěře, ptactva a ryb
volné pobíhání psů (držitel psa je povinen být vybaven igelitovými sáčky na sběr psích
exkrementů a tyto odstraňovat)
bez předchozího souhlasu Města Kravaře provozovat na travnatých plochách mimo
golfové hry jiné aktivity (např. kopaná, jízda na koni, jízda na kole apod.)
rozdělování ohně, táboření a stanování
znečišťovaní a poškození všech porostů a zařízení v areálu zámeckého parku
znečišťování a vstup do vodních ploch (výjimku tvoří pouze správce vodních ploch)
sezení na opěradlech laviček
Návštěvníci parku jsou povinni:
respektovat „Provozní řád golfového hřiště v Kravařích“. Návštěvník parku může být
krátkodobě omezen na dobu nezbytně nutnou pověřeným pracovníkem nájemce
(provozovatelem hřiště) v průběhu golfové hry
respektovat rozhodnutí o zákazu vstupu do zámeckého parku z důvodu hrozícího
nebezpečí a to jako prostředek k prevenci vzniku škod na zdraví a majetku.
věnovat zvýšenou pozornost své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních návštěvníků
parku, zejména v případě provozovatelem vyhlášené výstrahy na hrozící nebezpečí, a
dále pak v době, kdy je v parku je provozován golfový sport a také v době
nepříznivého počasí a živelných událostí (bouřka, vichřice, záplavy apod.) a dále
v době provádění úprav a údržby zámeckého parku (kácení, prořezávaní stromů
apod.).
zvláště v době, kdy v parku je provozován golfový sport a také v době nepříznivého
počasí (bouřka, vichřice, záplavy) a chovat se tak, aby předešli vzniku škody na svém
zdraví, majetku, jakož i zdraví a majetku ostatních osob
respektovat svatební obřady, které probíhají v parku a nerušit důstojný průběh těchto
akcí
focení a pořizování videozáznamů je možné jen mimo golfové hřiště

Schváleno radou města na 32. schůzi dne 11.1.2012

