
Závazná pravidla pro zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos 

v souvislosti s konáním sportovních, volnočasových, kulturních a společenských akcí. 
 

Pořadatel sportovních, volnočasových, kulturních a společenských akcí je povinen 

vyžádat si souhlas města Sušice s konáním akce a dodržet podmínky stanovené níže 

uvedenými závaznými pravidly. 
 

1. Ostrov Santos je veřejným prostranstvím v majetku města Sušice a významným 

krajinným prvkem. 

2. Pořadatel výše uvedených akcí je povinen je písemně oznámit Odboru školství, 

cestovního ruchu a památkové péče MÚ Sušice a Městské policii Sušice. Součástí 

oznámení je popis akce včetně odpovědné osoby a kontaktu na ni. 

3. Rada města Sušice vydá pořadateli písemný souhlas s jejím uskutečněním, pokud 

náplň akce není v rozporu s českým právním řádem a nekoliduje s žádnou již dříve 

nahlášenou akcí na ostrově Santos.  

4. V celém prostoru ostrova Santos je zakázána jízda motorovými vozidly 

s výjimkou: 

a. mechanizmů pro údržbu zeleně, při stavebních pracích a opravách a úpravách 

parku a kiosku; 

b. vozidel zásobujících kiosek; 

c. vozidel v souvislosti s konáním výše uvedených akcí (pouze návoz a odvoz 

potřebného materiálu). 

Vozidlům pořadatelů bude vyhrazen prostor pro parkování za koupalištěm – po 

dohodě s Městskou policií v Sušici. 

5. V areálu ostrova Santos platí zákaz: 

a. podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let; 

b. přemisťovat a poškozovat mobiliář; 

c. rozdělávat ohně mimo vyhrazený prostor; 

d. ukládat odpad mimo místa k tomu určená, zakládat skládky odpadů; 

e. nevhodným chováním obtěžovat ostatní návštěvníky. 

6. Je zakázáno poškozovat nebo ničit: 

a. stromy, keře, včetně jejich podzemních částí, travnaté plochy, včetně 

bylinných podrostů; 

b. znečišťovat nebo poškozovat objekt kiosku, včetně pódia, vybavení parku, 

dětských hřišť atd. 

7. Pořadatel je povinen: 

a. ukončit akci do předem nahlášeného termínu; 

b. ve spolupráci s nájemcem kiosku zajistit úklid během akce i po jejím skončení; 

c. dbát na dodržení všech platných vyhlášek; 

d. zajistit dostatečnou pořadatelskou a zdravotnickou službu; 

e. uvést prostor do původního stavu. 

8. Výše uvedená pravidla jsou povinni respektovat všichni pořadatelé akcí. Kontrolu 

provádí strážníci MP Sušice. Pokud pořadatel tato pravidla nebude respektovat, 

nezíská souhlas pro pořádání dalších akcí na ostrově Santos. 
 

Pravidla byla schválena Radou města Sušice dne 12. června 2017, usnesením č. 381. 


