PARKOVÝ PORIADOK
MESTA PIEŠŤANY
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo uznesením č. 124/2005 zo dňa.1.7.2005
parkový poriadok, ktorý je platný v Mestskom parku, v Teplickom parku na Štúrovej ulici, v
Pažitskom parku na Sasinkovej ulici.
Parky sú dôležitou súčasťou štruktúry mestskej zelene a majú nezastupiteľnú funkciu z
hľadiska tvorby zdravého životného prostredia mesta.
Pre zabezpečenie zdravých a fungujúcich parkov je nevyhnutné, aby návštevníci parku
dodržiavali zásady a pravidlá správania sa, ktoré nenarušia tieto hodnoty.

Všeobecné povinnosti užívania parkov pre návštevníkov:
Návštevníci parkov sú povinní:
- riadiť sa týmto parkovým poriadkom
- akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou alebo psom bezodkladne odstrániť
- dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o zeleni, Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o odpadoch a Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany o čistote mesta
V priestoroch parkov je zakázané:
- odhadzovať odpad mimo nádob na to určených alebo inak zne čisťovať, poškodzovať
zeleň, stavebné prvky a príslušenstvo plôch zelene
- rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať,či odcudziť
- akokoľvek zasahovať do plôch zelene, vodných a spevnených plôch bez povolenia správcu
- vchádzať do parkov motorovým vozidlom okrem údržby, zásobovania, prevádzky a hliadok
Mestskej polície a Štátnej polície, pokiaľ vykonávajú hliadkovúčinnosť
- nechať voľne pobehovať psov a kúpať ich vo fontánach a jazierkach
- vodiť psov na detské ihriská
- hádzať kamene alebo iné predmety do fontán a jazierok
- kúpať sa vo fontánach a jazierkach
- zakladať ohne a táboriť
- bez súhlasu umiestňovať reklamné tabule, stánky, pútače
- rušiť pokoj nevhodným hlukom
- odchytávať, zraňovať a usmrcovať chránené živočíchy nachádzajúce sa v parkoch,
poškodzovať a ničiť ich biotopy
Dôležité upozornenia!
- akúkoľvek nepovolenú činnosť vykonávanú iným návštevníkom je možné nahlásiť
Mestskej polícii, správe alebo správcovi zelene
- za bezpečnosť a používanie zariadení detského ihriska deťmi mladšími ako 12 rokov
zodpovedajú rodičia alebo osoba staršia ako 18 rokov
- voda vo fontánach a jazierkach nie je vhodná na pitie
- vedľajšie, štrkové komunikácie v parkoch sú v zimnom období bez údržby a pohyb na
týchto komunikáciách je na vlastné riziko

Kontrola a sankcie :
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto parkového poriadku vykonáva Mesto Piešťany
prostredníctvom Mestskej polície mesta Piešťany, Mestského úradu Piešťany – referátu
životného prostredia a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Mestská polícia
mesta Piešťany je oprávnená ukladaťa vyberať pokuty v blokovom konaní, v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Základné údaje o parkoch :
Mestský park v Piešťanoch
Rozloha parku:
Zaradenie:
Štruktúra parku:

22,3 ha
- zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č.979/1-3
- Miestne biocentrum (podľa projektu Miestneho územného systému
ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany)
- Sad Andreja Kmeťa
- Promenádna časť

Teplický park
Rozloha parku:
Zaradenie:

0,82 ha
- Plošný interakčný prvok (podľa projektu MÚSES sídelného útvaru
Piešťany)

Pažitský park
Rozloha parku:
Zaradenie:

0,89 ha
- Plošný interak čný prvok (podľa projektu MÚSES sídelného útvaru
Piešťany)

Informácie :
Správa parkov :

Mesto Piešťany – Mestský úrad Pieš ťany
Referát životného prostredia
Námestie SNPč .3, 921 45 Piešťany
Tel.č.: 033/77 65 420-2

Správca parkov :

Služby mesta Piešťany
Valováč .44, Piešťany
Tel.č. : 033/77 24 501

Mestská polícia Piešťany : Tel.č. 159
Tento Parkový poriadok Mesta Pieš ťany bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva
č. 124/2005 a nadobúda účinnosť dňa 05.08.2005. Ruší sa Parkový poriadok Mestského
parku v Piešťanoch, ktorý bol schválený MsZ č. 123/2002.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany

