PROVOZNÍ ŘÁD
rozhledny v Pavlíkově
Vlastník a provozovatel:
Městys Pavlíkov, Pavlíkov 185, 270 21 Pavlíkov, IČ 00244210
1. Turistická rozhledna slouží veřejnosti bezplatně a nemá žádnou obsluhu.
2. Vstup na rozhlednu je možný výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí. Jakákoli škoda na
zdraví či majetku, způsobná při vstupu na rozhlednu sobě samému, provozovateli nebo třetím
osobám, jde výhradně na vrub takto konající osobě.
3. Počet návštěvníků na rozhledně je omezen na maximálně 40 osob.
4. Rozhledna je přístupná od 1. 4. do 31. 10. denně od 9.00 do 18.00 h.
5. Vstup na rozhlednu a vyhlídkové plošiny je umožněn výhradně po schodišti rozhledny. Návštěvníci
jsou povinni vystupovat i sestupovat pouze po schodišti, a to s nejvyšší opatrností. Jsou povinni se
přidržovat zábradlí schodiště, při výstupu a sestupu nesmí předbíhat, skákat či běžet po schodišti.
6. Vstup na rozhlednu je povolen:
a) dětem do 15 let jen s doprovodem osoby starší 18 let, plně právně způsobilé a svéprávné,
b) osobám starším 15 let, a to na vlastní riziko a nebezpečí,
c) pouze ve dne za denního světla a za příznivých klimatických podmínek.
7. Vstup na rozhlednu je zakázán:
a) za silného větru, silného deště a bouřky či krupobití, za husté mlhy a silného sněžení,
b) za námrazy a sněhu na schodišti či podestách a vyhlídkových plošinách,
c) osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových či jiných omamných látek,
d) pokud návštěvník za těchto podmínek na rozhlednu vstoupí, činí tak zcela na vlastní riziko,
vlastní nebezpečí a zodpovědnost a provozovatel rozhledny neručí za jeho zdraví a
bezpečnost,
e) vstup se zvířaty.
8. Na rozhledně je přísně zakázáno:
a) poškozovat a znečišťovat konstrukci, vybavení a mobiliář rozhledny,
b) lézt a šplhat po konstrukci rozhledny,

c) vyklánět se přes zábradlí schodiště a přes zábradlí vyhlídkových plošin,
d) shazovat z rozhledny jakékoli předměty,
e) úmyslně rozhoupávat rozhlednu osobou nebo skupinou osob,
f) kouřit, požívat alkohol či jiné omamné látky,
g) používat zábavnou pyrotechniku,
h) pohazovat odpadky a jiné předměty,
i) rozdělávat oheň, manipulovat s ohněm, hořlavými látkami či výbušninami; tento zákaz platí
rovněž v blízkosti rozhledny v okruhu 50 metrů,
j) stanovat a nocovat, tento zákaz platí rovněž v blízkosti rozhledny v okruhu 50 metrů,
k) rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky rozhledny.
9. Osoby, které poruší povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu, budou postihovány za
přestupek dle §46 - §50 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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