PROVOZNÍ ŘÁD
VYHLÍDKOVÉ VĚŽE PALISÁDY ARCHEOPARKU NA SV.JÁNU V NETOLICÍCH
1.

Zpřístupnění palisády vyhlídkové věže slouží veřejnosti bezplatně. Archeopark, v současné době, tj. červenec
roku 2008, existující v rozsahu II.etapy, palisády a vyhlídkové věže, nemá žádnou obsluhu.

2.

Vyhlídková věž je dle potřeby uzamčena. Provozní doba vyhlídkové věže je následovná :


V období od 1. listopadu příslušného kalendářního roku do 30.dubna roku následujícího bude
vyhlídková věž uzamčena a zpřístupněna pouze po dohodě se správcem areálu, zaměstnancem
Města Netolice.



V období od 1.května do 30.května příslušného kalendářního roku a od 1.října do 31.října téhož
roku bude vyhlídková věž odemčena v 7:00 hodin a téhož dne uzamčena v 18:00 hodin a to ve
všední den i o víkendech.



V období od 1.června příslušného kalendářního roku do 30.září téhož roku bude vyhlídková věž
odemčena v 7:00 hodin a téhož dne uzamčena v 20:00 hodin a to ve všední den i o víkendech.



Změnu těchto časů lze v odůvodněných případech ( městské slavnosti, kulturní akce pořádané
městem, významné státní svátky apod. ) individuelně sjednat se správcem areálu.

3.

Stav objektu mimo i v pracovní době kontrolují pověření zaměstnanci Města Netolice.

4.

Počet osob, které najednou pobývají na palisádě, včetně vyhlídkové věže, není omezen.

5.

Návštěvníci jsou povinni pro vstup na palisádu a vyhlídkovou věž užívat výhradně k tomuto určené schodiště (
stupnicové na palisádu / žebříkové na věž ).

6.

Při výstupu, sestupu a pobytu na ochozu palisády je zakázáno :







lezení po jiných než k tomu určených konstrukcích
nepřiměřeně se vyklánět nad volný prostor
ničit a poškozovat konstrukce
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
pít alkohol
odhazovat odpadky a jakékoliv předměty ze schodiště, vyhlídkové věže a z ochozu mimo k tomuto
určené nádoby.

7.

Na palisádu a vyhlídkovou věž není povolen vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek.

8.

Vstup dětí do dvanácti let je dovolen jen s doprovodem osoby starší osmnácti let, plně právně způsobilé a
svéprávné.

9.

Vstup v nočních hodinách, za snížené viditelnosti, za námrazy, přítomnosti sněhu na schodišti či ochozu, silného
větru, deště nebo bouřky, je zakázán. Pokud návštěvník za těchto nepříznivých podmínek na palisádu vstoupí,
činí tak zcela na svoji odpovědnost a zhotovitel ani majitel neručí za jeho zdraví ani bezpečnost.

10. Rada města Netolice může svým usnesením stanovit, že užívání palisády a vyhlídkové věže archeoparku je za
úplatu a s obsluhou.
Provozní řád byl schválen radou města dne 10.9.2008 usnesením č.188/2008. Následně byl ve výše uvedeném
znění upraven usneseními č. 225 /2008 dne 22.10.2008 a č.171/2011 dne 22.6.2011.
Kontaktní telefon : 388 324 522, 388 324 251

