
    

                                          PROVOZNÍ ŘÁD parku P. Bezruče 

 
                                                                   Článek 1 
                                                     Úvodní a obecná ustanovení 
(1) Účelem tohoto řádu je zajištění veřejného pořádku, zejména usměrnění režimu rekreační 
aktivity a z toho vyplývající omezení nebo zákaz některých činností. Provozní řád se vztahuje na 
veškeré fyzické a právnické osoby, které se na území parku zdržují nebo na něm vyvíjejí nějakou 
činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje Městský úřad Bohumín, odbor životního 
prostředí a služeb. 
 
(2) Park je veřejnosti přístupný celoročně denně, v době od 5.00  do 22:00 hodin, výjimka platí pro: 
 
  a) návštěvníky letního kina   (pro   tyto    platí    časové    rozpětí půl hodiny po ukončení  
      promítání filmové produkce) 
  b) účastníky  kulturních a společenských akcí  pořádaných v areálu letního kina a BOSPORU 
  c) návštěvníky     používající    park   k    průchodu    po  komunikaci spojující ulice Jana Palacha  
      a  Janáčkova 

d) návštěvníky zařízení Bublina (bývalá Bedrunka)  užívající dvě přístupové cesty k Bublině. 
Jedna je od hlavního vchodu do parku z křižovatky ulic Jana Palacha a Štefánikova a druhá po 
betonové cestě od bývalé sauny kolem restaurace Hvězda. 

 
 
                                                                Článek 2 
                                                  Ochrana veřejného pořádku 
(1) Každý musí dbát na čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které v parku užívá a je povinen se zdržet 
takového jednání, které by narušovalo veřejný pořádek. 
 
(2)Zakazuje se: 
 
- vjezd všech motorových vozidel s výjimkou invalidních vozíků, vozidel Integrovaného 
záchranného systému,vozidel Městské policie a Policie České republiky, mechanizmů pro údržbu 
zeleně a čištění parku a vozidel v souvislosti s konáním kulturních a společenských akcí a vozidel 
zásobování zařízení Bublina a restaurace v letním kině 
-   obtěžování ostatních návštěvníků hlučným chováním 
-   podávání a konzumace alkoholických nápojů1) 

-   volné pobíhání  psů a znečišťování prostranství2) 

-   zdržování se osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek 
-   vylepování reklamních a informačních plakátů, instalování ostatních reklamních zařízení bez 
    povolení města 
-   rozdělávání a udržování ohně, táboření 
-   provozování jakékoliv veřejné komerční produkce, včetně pouličního prodeje bez ohlášení akce. 
 
(3) Z prostorů parku mohou být vykázány osoby, které nedodržují tento provozní řád, ohrožují 
zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu a neopustí-li park dobrovolně na základě výzvy pověřených 
osob. Rovněž mohou být bez udání důvodu vykázány osoby, jejichž návštěva parku vzbuzuje 
veřejné pohoršení (např. pod zřejmým vlivem alkoholu či pod vlivem omamných a psychotropních 
látek). 



 
 
                                                                    
 
                                                                  Článek 3 
                                                             Závěrečná ustanovení 
(1) Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí strážníci Městské policie Bohumín a Policie české 
republiky. 
 
(2) Porušení tohoto řádu  lze postihovat jako přestupek  nebo správní delikt, nejde-li o trestný čin.3) 

 
(3) Provozní řád  byl schválen  usnesením rady města Bohumína  dne 11.3.2013. 
 
(4) Provozní  řád  nabývá účinnosti dnem  1.4.2013. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

1)   Obecně závazná vyhláška  města Bohumín č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

2)   Obecně závazná vyhláška Města Bohumín č. 3/2008 o regulaci pohybů psů 

3)   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů , § 58 odst. 4 zákona č.128/2000Sb., o obcích( obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů      

 
 


