
Návštěvní a provozní řád 
zámeckého parku v Dolních Počernicích

Zámecký park je významnou přírodní a kulturní památkou hl. m. Prahy. 
Jeho provoz se řídí vyhláškou hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, platnou od 1.5.2001.

Otevírací doba:

denně od 6:00 – 22:00 hodin

Po skončení otevírací doby je vstup do parku zakázán, povolen je pouze vstup do
gastronomických provozoven hlavní branou Počernického pivovaru z ulice Národních hrdinů.

V parku platí zákaz:

• vjezdu motorových vozidel s výjimkou: 
a) mechanizmů pro údržbu zeleně, stavební práce a opravy zařízení parku 
b) vozidel v souvislosti s konáním společenských akcí s platným povolením správce parku.
Parkování vozidel je v areálu zámku čp. 1 možné pouze na vyhrazených parkovištích.

• rozdělávání a udržování otevřeného ohně,
• poškozování, ničení a znečišťování

a) všech porostů, tj. stromů, keřů veřejné zeleně a květinových výsadeb
b) zařízení a vybavení parku,

• vstupu do květinových záhonů,
• odvážení dřevní hmoty z padlých nebo pokácených dřevin,
• stanování a nocování,
• volného pobíhání psů a znečišťování parku jejich výkaly,
• zdržování se osob pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek,
• jízdy na koni a vypouštění hospodářských zvířat bez povolení správce parku.

V parku je povoleno:

• vstupovat na travnaté plochy, 
• provozovat zimní sporty (lyžování a sáňkování),
• pořádat reklamní, propagační a jiné akce s povolením správce parku,
• jezdit na kole a všech druzích invalidních vozíků pouze po zpevněných cestách,
• pořádat ohňostroje pouze se souhlasem a dle stanovených podmínek správce parku.

Návštěvníci jsou povinni dbát těchto pokynů:

• Dodržovat Návštěvní a provozní řád zámeckého parku.
• Řídit se pokyny správce parku a plně je respektovat.
• Chovat se tak, aby nikdo neohrožoval sebe ani ostatní návštěvníky parku.
• Chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování parku, jeho zařízení a vybavení, jsou povinni

zachovávat čistotu a pořádek.
• Neprodleně odstranit každé znečištění, které způsobili sami nebo osoby či zvířata v jejich 



péči.
• Po skončení otevírací doby je vstup do parku zakázán, povolen je pouze vstup do 

gastronomických provozoven hlavní branou Počernického pivovaru z ulice Národních 
hrdinů. 

Nedodržování Návštěvního a provozního řádu může být pověřenými osobami pokutováno do výše  
5 000 Kč.

Setkáte-li se s porušením Návštěvního a provozního řádu, prosíme, oznamte tuto skutečnost správci 
parku nebo ji ohlaste na tel. č. 156 Městské policii. 

V době od 22:00 – 6:00 hod. je celý areál parku střežen bezpečnostní agenturou se psem.

Prostory zámeckého parku je možno pronajmout u správce parku za účelem pořádání kulturních, 
společenských, sportovních, firemních a prezentačních akcí. 

Návštěvní a provozní řád byl schválen Radou městské části Praha-Dolní Počernice, dne 18.11.2015,
usnesením č. 46/10.

Správce parku: 
Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec 6, 190 12  Praha 9, IČ 00240150, 

tel.: 281 021 090 - 99 


