
MĚSTO CHRASTAVA 
 

 

 

 Návštěvní řád expozice bývalého náhonu „Sepp“ 

 

Objekt: Areál kulturní památky historického náhonu a lednice po 
zdemolovaném objektu „Seppu“ se zpřístupněným prostorem v ulici 
Vítkovská na pozemkové parcele č. 1545 v k. ú. Chrastava I (dále jen 
Areál). 

Vlastník: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava,         
IČO: 00262871 

Provozovatel: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, 
IČO: 00262871 

  

 

 

 

 

 

 



I. 
Provozní doba 

 

1. leden, únor, březen, listopad, prosinec 

po - pá 09:00 - 16:00 

 
 

2. duben, květen, září, říjen 

po - pá 09:00 - 16:00 

sobota 10:00 - 14:00 

  

neděle zavřeno 

 

3. červen, červenec, srpen 

po - pá  09:00 -16:00 

so - ne 10:00 -14:00 

                                 

 
4. Využití Areálu k organizovaným hromadným prohlídkám, včetně 
případné úpravy provozní doby při nich, může povolit na základě předem 
zaslané žádosti pořadatele provozovatel. 

  

 

 

 



 

II. 
Podmínky pro užívání Areálu „Sepp“ 

1. V Areálu je návštěvníkům   z a k á z á n o: 

a) užívat omamné a psychotropní látky a navštěvovat zařízení pod jejich 
vlivem, 
b) poškozovat exponáty a jiné vybavení,  
c) kouřit, požívat alkoholické nápoje, 
d) vstupovat do Areálu se psy a jinými zvířaty, 
e) rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky, 
f) vstupovat do prostoru samotného tělesa náhonu. 

2. Prohlídka expozice je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků. Vstup dětí 
do 18 let věku je možný pouze v doprovodu zletilé (plnoleté) osoby.  

3. Areál je uzamčený. Přístupný veřejnosti je bezplatně a pouze v provozní 
době uvedené v čl. I., po zapůjčení klíče na vratnou zálohu. Předání klíče je 
možné v Městském informačním centru (IC), Liberecká 40 (vchod z nám. 1. 
máje), tel. 485 143 161, e-mail: info@chrastava.cz, po uhrazení vratné 
zálohy 100 Kč. Vrácení klíče proběhne tentýž den, nejdéle do 120 minut od 
jeho vypůjčení v provozní době IC. 

4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním 
nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě ani třetím osobám. 
 

5. V případě zjištění závady na vybavení, či jiné závady v prostoru Areálu, 
jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli Areálu. 
 

6. Každý návštěvník Areálu je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát 
pokynů pověřených osob provozovatele Areálu a Městské policie. Ten, kdo 
řád porušuje, může být z Areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li Areál 
dobrovolně na základě výzvy pověřených osob nebo zaměstnanců Městské 
policie. 

 
7. Každý návštěvník je povinen neznečišťovat exponáty, vybavení, ani 
jejich okolí. 

 

mailto:info@chrastava.cz


 

III. 
Správa Areálu 

1. Běžnou údržbu Areálu zajišťuje odbor ORM MěÚ Chrastava ve 
spolupráci s Městskou policií Chrastava, případně s dalšími odbory MěÚ. 

2. Orgánem příslušným k vydání povolení podle čl. I odst. 4 je Městské 
informační centrum. 

 

 

IV. 
Platnost 

1. Návštěvní řád je platný a účinný dnem zveřejnění. 
2. Tento provozní řád byl schválen radou města dne 12. října 2020. 

  

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Městská policie: 603 941 561, 482 363 824, 482 363 823, 

Odbor ORM MěÚ Chrastava: 482 363 821, 482 363 861 

Policie ČR: 158 
Záchranná služba: 155 
Hasiči: 150 

Obvodní oddělení Policie ČR: 485 143 092 
Městský úřad – ústředna: 482 363 811 

  



 


