Provozní řád

Rozhledna Špulka s naučnou stezkou
Svazek obcí CHOPOS se na svém zasedání dne 29. 10. 2013 vydal Provozní řád
Rozhledny Špulka s naučnou stezkou v tomto znění:
1. Rozhledna slouží veřejnosti za dobrovolný poplatek. Provozní doba rozhledny je bez
omezení, vyjma situací uvedených v bodu 10). Pokud nebude rozhledna z nějakých důvodů
způsobilá k provozu, bude uzamčena železnou brankou. Násilný vstup do objektu, ničení
stavby a zařízení je zakázáno. Pokud k tomu dojde, bude proti takové osobě postupováno
v souladu se Zákonem č. 200/1990 Sb., nebo řešeno orgány činnými v trestním řízení.
2. Vstup a pohyb osob na rozhledně se koná na vlastní odpovědnost. Osoby pohybující se po
schodišti v jednom směru nemohou jít vedle sebe. Při výstupu a sestupu po schodech
a pohybu po schodech a vyhlídkových plošinách rozhledny je nutno dbát zvláštní
opatrnosti, zvláště je nutno se přidržovat zábradlí, nepředbíhat, netlačit se. Návštěvníci jsou
povinni mít na nohou vhodnou obuv, bez vysokých podpatků či kluzké podrážky.
3. Vstup dětí do 12-ti let je dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, osoby plně
právně způsobilé a svéprávné. Toto omezení platí i pro osoby nižší jak 120 cm.
4. Při hromadných návštěvách musí být na každých 10 nezletilých osob na rozhledně
alespoň jedna zodpovědná osoba, starší 18 let, která bude konat nad skupinou dozor.
Tato osoba je povinna se seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním
i osoby, nad kterými koná dozor.
5. Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti. Při výstupu, sestupu
a pobytu na ochozech rozhledny je zakázáno lezení po jiných k tomu neurčených částech
konstrukce, vyklánění se, úmyslné rozhoupávání rozhledny, ničení a poškozování
konstrukce, kouření, pití alkoholu a odhazování odpadků a jakýchkoliv předmětů ze
schodiště a ochozů. Zákaz kouření platí v celém areálu rozhledny.
6. Na rozhlednu není povolen vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových
látek a osobám se zdravotními potížemi či jiným omezením, které by mohly ohrozit jak svoji
bezpečnost, tak bezpečnost osob na rozhledně. Dále není povoleno na rozhlednu
vstupovat se zvířaty a ponechávat zvířata volně pobíhat v blízkém okolí rozhledny.
7. Je zakázáno psát, malovat, připevňovat jakékoliv předměty nebo jinak poškozovat
konstrukci, zařízení rozhledny, naučné panely, kamennou mapu, cedulky dárců, herní prvky
a ostatní mobiliář.
8. Je zakázáno rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky rozhledny a jejího
okolí.
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9. Návštěvníci jsou povinni udržovat v celém areálu rozhledny s naučnou stezkou pořádek
a případných odpadků se zbavit ne místech určených. Uklízejte po sobě i po svých
mazlíčcích, nebo do toho příště šlápnete vy!
10. Vstup na rozhlednu je zakázán za námrazy, sněhu, velmi silného větru, deště, za snížené
viditelnosti (šera a mlhy) a v nočních hodinách. Při bouřce, krátce před bouřkou
i krátce po bouřce je přísně zakázáno zdržovat se v objektu rozhledny a těsné blízkosti.
Pokud návštěvník za těchto nepříznivých podmínek na rozhlednu vstoupí, činí tak zcela na
svoji odpovědnost a výrobce ani majitel neručí za jeho zdraví ani bezpečnost.
11. V okolí rozhledny a na rozhledně samotné je zakázáno stanovat, bivakovat, rozdělávat
oheň.
12. Je zakázáno poškozovat konstrukci rozhledny, porosty či objekty v okolí rozhledny.
Jakékoliv prokázané poškození bude nutno uhradit v plném rozsahu.
13. Při porušení podmínek stanovených tímto provozním řádem, nebo jiným porušením
bezpečnosti provozu rozhledny nese odpovědnost za škodu ten, kdo ji způsobil.
14. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené pohybem či pobytem pod
rozhlednou, na naučné stezce, výstupem a sestupem z rozhledny či pobytem na rozhledně.
15. Provozovatel rovněž neodpovídá za věci ztracené či odcizené během aktivit na rozhledně
s naučnou stezkou.
16. I při dodržení výše uvedených pokynů je výstup, sestup i pobyt na rozhledně pouze na
vlastní nebezpečí a proto jste zodpovědní za sebe i za své děti!
17. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen neprodleně
informovat provozovatele rozhledny.
Provozní řád schválil Výbor svazku obcí CHOPOS dne 29. 10.2013 usnesením č. 9/2013.
Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2013.

Při mimořádných událostech volejte:

Jednotné evropské číslo tísňového volání: tel. 112
Hasiči: tel. 150

Policie: tel. 158
Záchranná služba: tel. 155

Provozovatel: svazek obcí CHOPOS, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, IČ: 69000948
Kancelář, provozovna: Masarykovo náměstí 1 - budova piaristické koleje, 256 01 Benešov
Odpovědná a kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer svazku obcí CHOPOS,
mobil: +420 777 193 556, e-mail: kratochvil@chopos.cz
Kontaktní osoba: Anna Půtová, DiS., projektová manažerka svazku obcí
CHOPOS, mobil: +420 724 592 215, e-mail: putova@chopos.cz
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