Provozní řád
ROZHLEDNY LÍSKÝ
1. Rozhledna slouží veřejnosti za dobrovolný poplatek. Provozní doba
rozhledny je bez omezení, vyjma situací uvedených v bodu 7. Pokud
nebude rozhledna z nějakých důvodů způsobilá k provozu, bude
uzamčena železnou brankou. Násilný vstup do objektu, ničení stavby a
zařízení je zakázáno. Pokud k tomu dojde, bude proti takové osobě
postupováno v souladu se Zákonem č. 200/1990 Sb., nebo řešeno orgány
činnými v trestním řízení.
2. Vstup a pohyb osob na rozhledně se koná na vlastní odpovědnost.
Osoby pohybující se po schodišti v jednom směru nemohou jít vedle sebe.
Při výstupu a sestupu po schodech a pohybu po schodech a vyhlídkové
plošině rozhledny je nutno dbát zvláštní opatrnosti, zvláště je nutno se
přidržovat zábradlí, nepředbíhat, netlačit se. Návštěvníci jsou povinni mít
na nohou vhodnou obuv, bez vysokých podpatků či kluzké podrážky.
3. Vstup dětí do 15-ti let je dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 ti
let, osoby plně právně způsobilé a svéprávné, která plně odpovídá za
chování a bezbečnost dětí.
4. Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti.
Při výstupu, sestupu a pobytu na ochozech rozhledny je zakázáno lezení
po jiných k tomu neurčených částech konstrukce, vyklánění se, úmyslné
rozhoupávání rozhledny, ničení a poškozování konstrukce, kouření, pití
alkoholu a odhazování odpadků a jakýchkoliv předmětů ze schodiště a
ochozů. Zákaz kouření platí v celém areálu rozhledny.
5. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je vstup na
rozhlednu zakázán.

6. Návštěvníci jsou povinni udržovat v celém areálu rozhledny pořádek a
případných odpadků se zbavit na místech k tomu určených.
7. Vstup na rozhlednu je zakázán za špatného počasí, zejména při snížené
viditelnosti, v noci, při hustém dešti, silném větru, námraze, vánici,
kroupách, před a během a těsně po bouřce a při sněhové pokrývce
podest, schodiště (hlavně nástupnic) a vlastní vyhlídkové plošiny.
8. Při porušení podmínek stanovených tímto provozním řádem, nebo
jiným porušením bezpečnosti provozu rozhledny nese odpovědnost za
škodu ten, kdo ji způsobil.
9. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené pohybem či
pobytem pod rozhlednou, výstupem a sestupem z rozhledny či pobytem
na rozhledně. I při dodržení výše uvedených pokynů je výstup, sestup i
pobyt na rozhledně pouze na vlastní nebezpečí.
10. Provozovatel rovněž neodpovídá za věci ztracené či odcizené během
aktivit na rozhledně.
11. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen
o tom neprodleně informovat provozovatele rozhledny.
Provozní řád schválilo zastupitelstvo obce Líský dne 4. 10. 2016.
Provozní řád nabývá účinnosti dne 5. 10. 2016.
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