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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Areál ZAHRADA LIBEREC je soukromým zařízením a slouží k potřebám provozovatele Zahrádka Liberec, z.s. Na
území areálu je realizován projekt zaměřený na posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů –
komunitní zahrada a prostor pro trávení volného času.
2. Tento provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele areálu a před vstupem do
areálu se s ním každý musí pečlivě seznámit.
3. Užívání zahrady je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče či odpovědný zástupce.
4. Provozovatel zahrady neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních uživatelů a návštěvníků
a činností zakázanou tímto provozním řádem.
5. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah pronajatých pěstebních míst.
6. Provozovatel neručí za poškození / ztrátu obsahu pěstebních míst v případě krádeže či vandalství.
7. Provozovatel neručí za případnou ztrátu, či poškození předmětů ve vlastnictví návštěvníků.
8. Uživatelé odpovídají za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli areálu ZAHRADY LIBEREC.
9. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji způsobil.
10. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát upozornění a pokynů zástupců provozovatele nebo osoby jimi určené,
dodržovat ustanovení tohoto řádu, udržovat čistotu, pořádek a bezpečnost, řádně užívat prostory i vybavení
areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně hlásit provozovateli.
11. Areál ZAHRADA LIBEREC otevírají a po ukončení provozu uzamykají zástupci provozovatele nebo jimi určená
osoba.
12. Tento řád a jeho změny jsou a budou vyvěšeny u vstupu a na www stránkách ZAHRADY LIBEREC
www.zahradaliberec.cz.
II. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY MAJETKU
1. Návštěvník ZAHRADY LIBEREC nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani jiných a ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
2. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka areálu, jestliže porušuje tento řád nebo se chová hrubě či
neslušně vůči ostatním návštěvníkům areálu nebo k provozovateli.
3. V areálu ZAHRADY LIBEREC je zakázáno:
- pohybovat se mimo provozní dobu,
- vstup dětí bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let,
- manipulace s cizími pěstebními místy, trhání květin a sbírání plodů, které k tomu nejsou přímo určené,
- vstup se zvířaty, které mohou pozemek znečišťovat svými výkaly,
- vstup osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek.
III. PROVOZ ZAHRADY LIBEREC
1. Provoz areálu v měsících duben – říjen (v případě příznivého počasí i déle). V ostatních měsících roku bude
areál otevřen nárazově v případě konání akcí.
2. Areál je otevřen kdykoliv pro členy pěstitelského klubu a pro veřejnost v případě přítomnosti členů
pěstitelského klubu, během veřejných akcí nebo po individuální domluvě s provozovatelem.
3. V případě nepřítomnosti zástupců provozovatele nebo jimi určené osoby je areál ZAHRADY LIBEREC pro
neorganizovanou veřejnost uzavřen.

IV. PROVOZNÍ PRAVIDLA PRO ČLENY PĚSTITELSKÉHO KLUBU
1. Členové pěstitelského klubu mají zakázáno:
- pěstování rostlin jedovatých a obsahujících omamné nebo psychotropní látky,
- pěstování rajčat je povoleno pouze na vyhrazeném místě, ne v jednotlivých záhoncích (zamezení šíření plísně),
- pěstování expanzivních rostlin (dýně, cukety, ostropestřec, atd.) v záhoncích nebo jejich sázení/setí kdekoliv
v areálu ZAHRADY LIBEREC bez předchozí dohody s provozovatelem,
- stavění doplňkových konstrukcí na záhonech (např. vyvýšený foliovník, vysoké konstrukce na popínavé
rostliny), pokud se nedomluví s pěstiteli ze sousedních záhonů, kteří s tím budou výslovně souhlasit (konstrukce
stíní ostatní záhony a tím zhoršují pěstitelské podmínky pro sousedy)
2. V případě, že se pěstitel o svůj záhon nestará a přerostlé rostliny nebo úroda z něj expandují, stíní a jakkoliv
jinak zasahují do sousedního záhonu, budou tyto bez varování zkráceny/odstraněny.
3. Provozovatel bez předchozího upozornění odstraní veškeré rostliny zakázané tímto provozním řádem.
4. Provozovatel odstraní veškeré rostliny, které jsou napadeny škůdci nebo plísní a jejich pěstitel tento problém
prokazatelně neřeší, čímž ohrožuje celou ZAHRADU.
5. Pěstitelé mají k dispozici prostor pro společné kompostování. Ukládání materiálu na kompost se řídí pravidly,
která jsou uvedena přímo na kompostu (co na kompost patří / nepatří).
6. Při zalévání záhonů se snažíme neplýtvat vodou. Na jeden záhon a jedno zalití používáme maximálně jednu
10l konev.
7. V případě, že v nádržích zbývá málo vody, nebo zde již žádná není, každý člen pěstitelského klubu by měl o
nastalé situaci informovat člena, který je za doplňování vody odpovědný (kontakt na něj je uveden na nádrži)
nebo zástupce provozovatele.
8. Společné prostory zalévají pouze členové klubu, kteří jsou za tuto aktivitu zodpovědní, abychom zamezili
vícečetnému zalévání během jednoho dne.
9. Členové pěstitelského klubu mají neomezený přístup do areálu ZAHRADY. Při odchodu musí důsledně dbát na
to, aby byla brána zavřená a zamknutá kódovým zámkem.
10. Členové pěstitelského klubu mohou areál ZAHRADY neomezeně využívat pro své soukromé akce. Kvůli
koordinaci akcí provozovatel doporučuje si předem ověřit, zda již není ZAHRADA rezervována pro jinou akci.
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