NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ ZAHRADY, SADŮ A OBORY
zámku Holešov
I.
1. Zámecká zahrada, sady a obora (součást areálu zámku Holešov) jsou nemovitou kulturní
památkou chráněnou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „areál“).

II.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1. Areál je v provozu celoročně. Doporučená návštěvní doba je pohyblivá podle ročních období, a
to v období od dubna do října od 6 do 22 hod. a v období od listopadu do března od 7 do 19 hod.
2. Za nepříznivého počasí (např. déšť, silný vítr, bouřka nebo námraza) se návštěva areálu
z bezpečnostních důvodů nedoporučuje.
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III.
ORGANIZACE A OMEZENÍ NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
Vstup do areálu je zdarma a na vlastní nebezpečí.
Osobám mladším 6 let je vstup do areálu z bezpečnostních důvodů povolen pouze v doprovodu
dospělé osoby a na její odpovědnost.
V areálu platí zejména následující omezení spočívající v zákazu:
a) vstupu a pohybu v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek;
b) vnášení toxických nebo omamných látek a alkoholických nápojů;
c) vjezdu všech vozidel včetně koňských povozů, zákaz se nevztahuje na invalidní
vozíky, kočárky a jízdní kola; do růžové zahrady je vjezd jízdních kol povolen, pouze jsou-li
vedena;
d) vjezdu koní (zákaz se nevztahuje na oboru);
e) vstupu do vody (zákaz se nevztahuje na oboru a na období zimního bruslení);
f) táboření, lovení zvěře a střílení ptactva (rybolov je povolen držitelům platného rybářského
lístku a platné povolenky);
g) poškozování, ohrožování nebo zcizování rostlin nebo jejich částí;
h) poškozování, ohrožování, zcizování nebo přemisťování vybavení areálu;
i) odhazování odpadků a jiných předmětů mimo místa k tomuto účelu určená (odpadkové
koše);
j) manipulace s otevřeným ohněm nebo jiné zvyšování požárního rizika;
k) obtěžování ostatních návštěvníků hlukem a jinými nevhodnými nebo nedůstojnými projevy či
chováním;
l) propagace, reklamy a jiných obdobných účelů.
V areálu je dále zakázáno pořizování filmové, fotografické nebo jiné dokumentace pro komerční
účely.
V případě nerespektování pravidel stanovených tímto návštěvním řádem může být návštěvník
vykázán mimo prostory areálu; odpovědnost návštěvníka za spáchání správního deliktu nebo
trestného činu není tímto postupem dotčena.
Škody způsobené návštěvníky areálu budou vymáhány v souladu s platným právním řádem
České republiky.

IV.
1. Výjimky z omezení stanovených tímto návštěvním řádem včetně přístupu do uzavřených objektů
a částí areálu jsou možné pouze v naléhavých případech nebo na základě písemného povolení

vydaného Útvarem správy majetku a zeleně MěÚ Holešov. Takto oprávněná osoba je povinna
na vyzvání pověřené osoby toto povolení předložit.
2. Město Holešov neručí za škody na odložených věcech nebo za jejich ztrátu.
3. V případě podnětů nebo stížností se obracejte na správce, tj. Útvar správy majetku a zeleně MěÚ
Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: zahrada@holesov.cz.
4. Nedílnou přílohou tohoto návštěvního řádu je plán areálu.
Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Holešova dne 04.03.2019 usnesením č.
95/5/RM/2019 a je závazný pro všechny návštěvníky areálu.

V Holešově 12.03.2019

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města

Příloha č. 1 – Plán areálu

