
  

 

Pravidla pro pohyb v parcích na území statutárního města Jablonec nad Nisou 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
V zájmu ochrany životního prostředí a zeleně, k zajištění udržení čistoty a pořádku vydává statutární město Jablonec nad Nisou 

Pravidla pro pohyb v parcích na území statutárního města Jablonec n. N. (dále jen „pravidla pohybu“). Cílem je stanovení pravidel 

chování a podmínek užívání městských parků tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti návštěvníků, byla zajištěna čistota a 
pořádek, ochrana životního prostředí a majetku města.  

Každý musí dbát na čistotu a pořádek v parku. Musí dodržovat platné právní předpisy a obecně závazné vyhlášky. 
 
 

Čl. 2 
Zákazy a omezení 

1. V prostorách parku je zejména zakázáno  

a. vyvěšovat plakáty a propagační materiál 

b. rozdělávat oheň 

c. stanovat a tábořit, bivakovat a nocovat 

d. konzumovat alkohol a užívat omamné látky 

e. vstupovat s volně pobíhajícími zvířaty, zejména psy 

f. vnášet zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné nebo jedovaté látky, ostré či zapáchající předměty 

g. vjíždět do parků motorovými vozidly, s výjimkou vozíků pro invalidy a vozů technické obsluhy či údržby zeleně, 

umísťovat v parcích motorová vozidla 

h. rozhazovat obsah košů, znečišťovat a poškozovat trávníkové plochy, ničit nebo poškozovat stromy, keře, květinové 

záhony 

i. provádět zásahy do zeleně bez souhlasu vlastníka 

j. znečišťovat, poškozovat či ničit veškerá zařízení, vybavení a stavby umístěné v parku 

k. narušovat důstojnost pietního místa a veřejný pořádek 

2. Pořádání společenských, kulturních, pietních a vzpomínkových akcí je možné jen se souhlasem vlastníka parku a při 

respektování předem stanovených podmínek. 

3. Jízda na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích je povolena pouze po zpevněných plochách, a to 

způsobem, který neohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků parku. 

4. Držitel psa je povinen uklidit psí exkrementy po svém psovi5. 

5. K ukládání odpadků jsou návštěvníci povinni používat odpadkové koše, vč. košů na psí exkrementy.  

6. Návštěvník parku je povinen chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky parku nebo aby 

ostatní návštěvníky svým chováním neobtěžoval (např. hlasitou hudbou apod.).  

7. V případě, že je součástí parku pomník, památník, kulturně významné či pietní místo či objekt, je umožněn přístup k němu 

výhradně z důvodu seznámení se s ním, s nápisy na něm umístěnými, nebo v rámci kulturních či pietních akcí k místu či 
objektu se vážícím (je zakázáno neuctivé či znevažující chování v blízkosti takového místa či objektu nebo přímo na něm).   

 

Čl. 3 
Kontrola 

Správce, nebo jím pověřená osoba, strážník Městské policie Jablonec nad Nisou a policista Policie ČR mají právo vykázat 
návštěvníka z parku jestliže: 

• Porušuje uvedená pravidla nebo bezpečnostní a hygienické předpisy. 

• Poškozuje zařízení (mobiliář). 

• Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům parku, případně kolemjdoucím občanům. 
 

Pokud se setkáte s porušením pravidel pohybu, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo Městské policie: 156 
Případné poškození nahlaste provozovateli, který provede kontrolu a zajistí případnou opravu. 

 

Provozovatel: statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou 
Správce: oddělení správy veřejné zeleně, tel.: 483 357 130 

                  

Porušení těchto Pravidel se postihuje dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. 
Tato Pravidla pro pohyb v parcích jsou závazná pro všechny návštěvníky. 

 
 

 
 

  

V Jablonci nad Nisou dne 3. 9. 2020       RNDr. Jiří Čeřovský 
  primátor města 

 
 
 
 


