Provozní řád rozhledny Petrovice II
Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu.
1. Vstup na rozhlednu je možný pouze po domluvě s osobou, která rozhlednu obsluhuje a po
zaplacení poplatku určeného provozovatelem, tj. Obcí Petrovice II
2. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách určených veřejnosti
3. Návštěvníkům je vstup umožněn pouze na vlastní nebezpečí, děti do 15 let mají vstup na
rozhlednu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která plně odpovídá za jejich
chování a bezpečnost
4. Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat po schodišti, přednost mají sestupující
osoby. Návštěvníci jsou povinni mít na nohou vhodnou obuv, bez vysokých podpatků či
kluzké podrážky.
5. Není povolen vstup osobám podnapilým, osobám pod vlivem návykových látek , zvířatům
6. Není povolen vstup za špatného počasí - sníh, námraza, velmi silný vítr, déšť, za snížené
viditelnosti (mlha, vánice, šero, tma), před, během a po bouřce
7. Je zakázáno:
- lezení po konstrukci rozhledny, vyklánění se, ničení a poškozování konstrukce rozhledny,
- vyhazování odpadků a jakýchkoli předmětů ze schodiště či ochozů
- kouření a pití alkoholu v prostorách rozhledny
- volné pobíhání zvířat v blízkém okolí rozhledny
- psát, malovat, připevňovat jakékoli předměty nebo jinak poškozovat konstrukci rozhledny,
zařízení rozhledny, další objekty v prostoru rozhledny vč. prostorů přilehlých rozhledně,
oplocení areálu rozhledny, vstupovat do prostor určených pro provoz základnové stanice
GSM
- stanovat, bivakovat, rozdělávat oheň
- rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky rozhledny a jejího okolí
8. Automobily návštěvníků lze zaparkovat na parkovišti vedle rozhledny či podél komunikace
9. Na pokyn obsluhy rozhledny jsou návštěvníci povinni rozhlednu opustit
10. Za věci poškozené či odcizené při výstupu na rozhlednu provozovatel neodpovídá. Osobní
věci je možné uschovat u obsluhy rozhledny
11. V případě jakékoli mimořádné události volejte:
jednotné evropské číslo tísňového volání : tel. 112
Záchranná služba tel. 155
Policie ČR tel.158
Hasiči tel. 150
Provozovatel : obec Petrovice II , Ing.Marcela Dejlová, starostka
tel.327323230 v úředních hodinách, mob. 725 021 517,
e-mail: petrovice2@seznam.cz

