
         NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD VĚTRNÉHO MLÝNA V BOROVNICI 

Návštěvníkům mlýna je vstup umožněn pouze na vlastní odpovědnost s tím, že jsou povinni 

dodržovat ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu a dbát pokynů obsluhy. 

1. Mlýn je veřejnosti přístupný ve  dnech a hodinách určených provozovatelem. 

2.  Počet osob, které pobývají uvnitř mlýna je omezen z důvodu požární bezpečnosti na 10 

osob.  

3. Do mlýna je zakázán vstup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových a omamných látek. 

4. Zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových a omamných látek a 

používání zábavní pyrotechniky platí v celém areálu v okolí mlýna. 

5. Provozovatel upozorňuje, že vstup do interiéru mlýna není vhodný pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

6. Návštěvník trpící závratěmi, strachem z výšek či uzavřených prostor a návštěvník s jiným 

tělesným nebo duševním stavem nebo postižením, které by mohlo při pobytu v interiéru 

mlýna ohrozit zdraví či život jeho samotného nebo ostatních návštěvníků, je oprávněn 

vstoupit do mlýna pouze po předchozím zvážení svých schopností a za doprovodu plně 

právně způsobilé osoby starší 18ti let. 

7. Vstup dětí mladších 12ti let je dovolen pouze v doprovodu plně právně způsobilé a 

svéprávné osoby starší 18ti let. 

8. Návštěvník je povinen zakoupit si před vstupem do mlýna  vstupenku dle platného 

stanoveného ceníku. 

9. V případě nepříznivého počasí (zejména při bouřce, silném větru, dešti či náledí) si 

provozovatel vyhrazuje právo mlýn uzavřít, popřípadě vykázat návštěvníky z jeho prostor 

bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.  

10. Pokud nebude mlýn z nějakých důvodů způsobilý k provozu, bude uzamčen. Násilný vstup 

do objektu, ničení stavby a zařízení je zakázáno. Pokud k tomu dojde, bude proti takové 

osobě postupováno v souladu se Zákonem č. 200/1990 Sb., nebo řešeno orgány činnými v 

trestním řízení. 

11. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy. Při pobytu uvnitř mlýna je nutné dbát 

opatrnosti, svého bezpečí a bezpečí ostatních návštěvníků. Vstup a pohyb osob v interiéru 

mlýna se koná na vlastní odpovědnost. Osoby pohybující se po schodišti jsou povinni 

přidržovat se zábradlí, nepředbíhat, netlačit se. Návštěvníci jsou povinni mít na nohou 

vhodnou obuv, bez vysokých podpatků či kluzké podrážky. 

12. Je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů z oken mlýna. 

13. V případě úrazu je každý z návštěvníků povinen poskytnout první pomoc a neprodleně 

informovat obsluhu mlýna.  

14. Je zakázáno psát, malovat, připevňovat jakékoliv předměty nebo jinak poškozovat 

konstrukci, zařízení mlýna a ostatní mobiliář.   

15. Není povoleno do mlýna vstupovat se zvířaty a ponechávat zvířata volně pobíhat v blízkém 

okolí mlýna.  Návštěvníci jsou povinni udržovat v celém areálu mlýna pořádek a 

případných odpadků se zbavit na místech k tomu určených. Uklízejte po sobě i po svých 

mazlíčcích nebo do toho příště šlápnete vy! 

16. V okolí mlýna a v mlýně samotném je zakázáno stanovat, bivakovat, rozdělávat oheň. 

17. Je zakázáno rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky mlýna a jeho okolí. 

18. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s návštěvou mlýna ani za věci 

odcizené návštěvníkům mlýna. 

19. Při porušení ustanovení tohoto řádu bude návštěvník z mlýna vykázán, bez nároku na 

vrácení vstupného. 

          Návštěvní a provozní řád Větrného mlýna v Borovnici schválilo Zastupitelstvo obce Borovnice na svém           
zasedání dne 7. dubna 2021.                                                                                                                                                      
Zastupitelstvo obce může svým usnesením stanovit jinou provozní dobu, vstupné  nebo další podmínky 
provozního řádu.   

V Borovnici 8. dubna 2021                                                                   Eva Tajbrová, starostka obce 


