Pravidla pro pobyt
v plochách
veřejné zeleně

    Zeleň tvoří nezastupitelnou složku životního
prostředí s významnou biologickou, hygienickou,
estetickou a rekreační funkcí. Hlavním účelem

ve městě Brně

těchto pravidel je vytvoření příjemných a bezpečných podmínek pro pobyt všech návštěvníků ploch veřejné zeleně na území města Brna.
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Vstup na trávník
povolen

Zákaz stanování

Vstup se psy na
vodítku

Zákaz koupání

Veřejná zeleň je podle ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů veřejným prostranstvím.

mladších 10 let v doprovodu osob starších 15 let
a dále vozíků zdravotně postižených

V plochách veřejné zeleně je zakázáno:

Ó jezdit na koních či jiných zvířatech, jakož i na
lyžích, saních, bobech apod., s výjimkou cest, tras
a ploch k tomuto účelu určených a řádně označených

Ó vstupovat na plochy květinových záhonů, jakož
i na místa, kam správce plochy zakáže vstup prostřednictvím orientačního a informačního značení  

Volný pohyb psů

Zákaz vstupu psů

Ó umisťovat prodejní, reklamní, informační nebo
jiná zařízení s výjimkou zařízení ploch veřejné
zeleně, stanovat, nocovat

Ó vstupovat se psy nebo jinými zvířaty na dětská
hřiště, pískoviště a na místa, kam je vstup zakázán prostřednictvím orientačního a informačního značení   (znečistění ploch - § 47 odst. 1 zák.
č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění)

Jízda na kolečkových
bruslích
a skateboardech
povolena

Zákaz jízdy na kole

Ó odkládat odpadky mimo odpadkové koše,

Ó nechat psy nebo jiná zvířata volně pobíhat,

Chraňte květiny

Zákaz plašení ptactva

Cyklostezka

Pitná voda

Zákaz trhání květin

Zákaz používání
pyrotechniky

Zákaz používání
omamných
a psychotropních látek
Zákaz rozdělávání
ohně

dopouštět se jednání v jehož důsledku by mohlo dojít ke znečištění ploch veřejné zeleně

s výjimkou ploch k tomuto účelu určených a řádně označených

Ó koupat se ve vodních nádržích
Ó znečišťovat psími výkaly
Ó trhat a jinak poškozovat rostliny, zejména kvě-

Ó nechat psy nebo jiná zvířata koupat se ve vodních nádržích

tiny, stromy, keře, jakož i jejich části  (květy, plody,
listy)

Ó přemisťovat zabudované lavičky, odpadkové
koše, herní prvky (vybavení dětských hřišť) a jiné
vybavení ploch veřejné zeleně (úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zničení či
poškození věci z takového majetku, pokus o takové jednání), přemisťovat lze pouze zařízení k tomu
účelu určené (mobilní vybavení), a to výhradně
v rámci příslušné plochy veřejné zeleně
Ó používat motorové dopravní prostředky, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi do
ploch veřejné zeleně, parkovat v nich (včetně přívěsných vozíků) – výjimka je možná s písemným souhlasem správce plochy veřejné zeleně  
Ó jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech a jiných nemotorových prostředcích, s výjimkou cest, tras a ploch k tomuto účelu
určených a označených; tento zákaz se netýká dětí

Ó rozdělávat oheň a manipulovat s ním a používat pyrotechnické výrobky
Ó odkládat jakékoli předměty nebo vylévat tekutiny škodlivé rostlinám a půdě s výjimkou odkládání odpadků do určených a označených nádob,
jakož i znečišťovat  vodní zdroje, toky a nádrže
Ó užívat alkohol, omamné a psychotropní látky
Ó dopouštět se jednání v jehož důsledku by moh-

lo dojít k ohrožování, omezování nebo obtěžování
ostatních návštěvníků, poškození nebo znečištění
ploch veřejné zeleně

Ó vstupovat se psy do ploch veřejné zeleně,  které jsou tímto  zákazem  řádně označeny
Ó vstupovat do ploch veřejné zeleně v době, která je správcem ploch vymezena na informačním
značení  

