
Provozní řád obecního hřiště
Provozovatel: Úřad městské části Opava, Suché Lazce, Přerovecká  21, 747 95
Provozní doba: říjen – duben od 8:00 do 18:00 hod.        
                           květen – září od 8:00 do 20:00 hod.

čl. 1
Základní ustanovení

1. Statutární město Opava, jednající městskou částí Suché Lazce, se sídlem Přerovecká 
21, Opava – Suché Lazce 747 95, IČ 00300535, tel. č. +420 734 159 583, e-mail: 
suche.lazce  @opava-city.cz   jako  vlastník  hřiště  a  přilehlých  pozemků  na  ulici  Na 
Pískovně, Suché Lazce, vydává tento provozní řád. 

2. Hřiště  je  možno využít  ke sportovní  přípravě  všech dobrovolných složek a  spolků 
působících na území městské části Suché Lazce a dále pak k pořádání sportovních, 
kulturních a soukromých akcí obyvatel městské části Suché Lazce.

3. Obecní hřiště je možné pronajmout i osobám či spolkům, které nemají trvalé bydliště 
či  působnost v Suchých Lazcích.  V takovém případě se pronájem řeší  dle platného 
sazebníku.  

4. Správcem  hřiště  je  starosta  městské  části  Suché  Lazce,  popř.  místostarosta 
v zastoupení.

5. Nájemce je povinen dodržovat předem smluvený čas  a s provozovatelem dohodnutý 
druh užití. Po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. 
Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

6. Nájemce je povinen podat písemnou žádost o pronájmu hřiště správci obecního hřiště 
se specifikací užití a to minimálně 1 měsíc před konáním samotné akce.

čl. 2
Provoz a správa hřiště

7. V případě zjištění porušování nájemní smlouvy, či tohoto provozního řádu ze strany 
nájemce, či  jiného uživatele hřiště, je správce oprávněn okamžitě ukončit  sjednaný 
nájem  bez  jakékoliv  finanční  náhrady  nájemci  (vykázat  z hřiště  nájemce,  či 
kteréhokoliv uživatele).

8. Nájemce je povinen dodržovat veškeré obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Opavy, především pak OZV 2/2011 o ochranně nočního klidu a regulaci  hlučných 
činností, popř. zažádat zastupitelstvo MČ o povolení prodloužení doby vztahující se 
k ochraně nočního klidu. 

9. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci.
10. Jakékoliv  poškození  obecního  hřiště,  způsobené  nájemcem,  je  povinen  nájemce 

zaplatit.  

čl. 3
Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku

11. Hřiště je k dispozici obvykle od 1. 4. do 30. 10. kalendářního roku časově dle potřeby 
nájemce a dohody se správcem. V jiné kalendářní období pouze po předchozí domluvě 
se správcem.

12. Zařízení hřiště slouží ke hrám a sportovnímu vyžití.
13. Za chování nezletilých osob na obecním hřišti odpovídají jeho zákonní zástupci. 
14. Na hřišti je zakázáno:
- vjezd bez povolení motorovým a jiným vozidlům,
- vstupovat se psy a jinými zvířaty (mimo akcí povolených MČ Suché Lazce),
- využívat hřiště ke komerčním účelům (mimo akcí povolených MČ Suché Lazce),
- jezdit na kole, stanovat, nocovat (mimo akcí povolených MČ Suché Lazce),
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- odnášet herní prvky a zařízení,
- přetěžovat herní prvky a zařízení,
- rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm, používat zábavnou pyrotechniku (mimo akcí 

povolených MČ Suché Lazce),
- znečišťovat prostor hřiště a jeho okolí odpadky,
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat omamné látky,
- poškozovat vybavení a zeleň,
- používat herní zařízení k jiným účelům, než ke kterým jsou určena,
- užívat herní zařízení v případě, že je poškozeno,
- vstupovat do areálu hřiště pokud je po provozní době (mimo akcí povolených MČ 

Suché Lazce).

15. Každý návštěvník hřiště je povinen:
- respektovat Provozní řád obecního hřiště
- dbát o bezpečnost svých dětí (platí pro osoby starší 18 let či zákonné zástupce),
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby nevyrušoval a neohrožoval ostatní ani sám sebe,
- udržoval čistotu a pořádek, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob (v 

případě konání soukromé akce, je nájemce povinen na vlastní náklady odklidit odpad 
způsobený konáním akce). 

čl. 4
Další ustanovení

Tento provozní řád a jeho případné změny jsou uveřejněny na webových stránkách Městské 
části Suché Lazce (www.suchelazce.cz).
Rozhodnutím zastupitelstva městské části Suché Lazce, je možné odpustit nebo změnit platbu 
za pronájem obecního hřiště.  
Provozní řád hřiště byl schválen zastupitelstvem Městské části  Suché Lazce dne 13.  října 
2015 s účinností 1. 12. 2015.

Dne 14. října 2015 v Suchých Lazcích

..................................................
Mgr. Petr Orieščík, starosta
Důležitá tel. čísla: 
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
156 Městská policie Opava
158 Policie ČR

Sazebník pronájmu obecního hřiště
       

Spolky či osoby nemající trvalé bydliště či působnost na území 
Suchých Lazců 100,-/hod

Pronájem hřiště ke komerčním účelům
250,-/hod

- při použití osvětlení ke všem cenám příplatek za každou  
   započatou hodinu 100,-  

http://www.suchelazce.cz/

