
Příkaz ředitele Služeb Města Veselí nad Moravou č. 04/2020 

 

kterým jako správce zámeckého parku se vydává: 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZÁMECKÉHO PARKU 

 

Vstupem do areálu zámeckého parku se návštěvník zavazuje respektovat a dodržovat 

tento Návštěvní řád. 

 

1. Vymezení území    

1.1. Plocha zámeckého parku (dále jen „zámecký park“) je vymezena pozemky ve 
vlastnictví města Veselí nad Moravou (dále jen „město“), a to v k. ú. Veselí nad 
Moravou pozemek p. č. 754, 815, 816/3, 816/5, 816/8, st. 109, st. 333 a v k. ú. Veselí-
Předměstí pozemek p. č. 3626, 3640/1, 3655/1, 3655/3, 3655/5, 3655/6, 4482/15, 
4482/16, st. 1061, st. 1677, st. 1684 (viz příloha č. 1). 

1.2. Zámecký park je součástí kulturní památky Zámek s parkem a bažantnicí . 

1.3. Část zámeckého parku na k. ú. Veselí-Předměstí od levého břehu řeky Moravy 
směrem k sídlišti Lány je registrována jako významný krajinný prvek Zámecký park – 
Bažantnice . 

1.4. Část zámeckého parku na k. ú. Veselí nad Moravou od pravého břehu řeky 
Moravy směrem k zámku je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 
2000 – Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví . 

 

 

2. Otevírací doba 

 

Zámecký park je otevřen celoročně bez časového omezení. Služby Města Veselí nad 

Moravou si vyhrazují právo uzavřít zámecký park nebo jeho části po dobu zvláště 

nepříznivých povětrnostních podmínek (vichřice, náledí, povodeň apod.) nebo ze 

závažných provozních důvodů 

 

3. Podmínky pobytu v zámeckém parku 

 

- Pohyb psů je povolen pouze na pěšinách, a to na vodítku a s náhubkem 

(mimo místa určená a označená pro pobyt psů) 

- Vstupovat do parku lze pouze na místech k tomu určených 

- Do parku není dovoleno vjíždět motorovými vozidly 



- Návštěvníci nesmí poškozovat mobiliář, objekty a zeleň  

- V parku není dovoleno používat jakékoliv zbraně, pyrotechniku a třaskaviny 

- Není dovoleno rozdělávat oheň 

- Je zakázáno vstupovat do všech vodních ploch v parku a lovit v parku 

jakékoliv živočichy 

- Jízda na kole je povolena v úseku vstup u Myslivny – vstup Penny market a 

vstup Lány – zahrádkářská osada Navážka 

- V parku není dovoleno bivakování, kempování a přespávání ve stavbách a na 

lavičkách 

 

 

Výjimky z návštěvního řádu povolují správce parku. 

 

Správce parku: 

Služby Města Veselí nad Moravou 

Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou 

Tel. : 603 496 314, 601 343 930,   

e-mail: info@sluzby-veselí,  http://www.sluzby-veseli.cz/ 

 

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost od 1.9.2020 

 

Ve Veselí nad Moravou, srpen 2020 

 

 

http://www.sluzby-veseli.cz/

