
Obecne závazná vyhláška Obce Paseky c. 4/2002

O chování osob na verejném pohrebišti a porádku na pohrebišti

Zastupitelstvo Obce Paseky vydává dne 21.10.2002 podle ustanovení § 10písm.b) a písmena
d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm.i) zákona c. 12812000Sb.,o obcích ( obecní zrízení), ve
znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku.

Clánek I
Chování osob na verejném pohrebišti

l. Návštevníci pohrebište jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
dustojnosti zemrelých nebo mravního cítení pozustalých a verejnosti tzn. zejména chovat se
hlucne, pouštet prenosné nosice zvuku, požívat alkoholické nápoje, odhazovat odpadky
mimo prostor k tomuto úcelu urcených, používat prostory pohrebište ajeho vybavení kjiným
úcelum, než k jakým jsou urceny.

2. Na pohrebišti je možné zdržovat se pouze v provozní dobe pohrebište stanovené vydaným
Rádem verejného pohrebište.

3. Deti do 10 let mají na pohrebište prí~tuppouze v doprovodu dcspelé osoby.

4. Na pohrebište je zakázán prístup podnapilým osobám a osobám se psy,kockami a jinými
zvíraty.

5. Na pohrebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech,kolobežkách, skateboardech a
koleckových bruslích.

- 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíku)podle § 2 odst. písm.f),g) a h) zákona c.
36112000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o zmene nekterých zákonu ve znení
pozdejších predpisu, mohou na pohrebište vjíždet a zdržovat se zde pouze se souhlasem
provozovatele pohrebište a pri splnení stanovenýchpodmínek.

7. Prístup na pohrebište nebo do jeho cásti muže provozovatel z oprávnených duvodu (terénní
úpravy,exhumace,atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8. Ukládání nádob,náradí a jiných predmetu na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.

9. Svítilny a svíckyje možno na pohrebištích rozsvecovat na jednotlivých hrobových místech
pouze tehdy,pokudjsou vhodným zpusobem zabezpeceny proti vzniku požáru.
V oduvodnených prípadech muže provozovatel pohrebište používání otevreného ohne (svícek
aj.) omezit nebo zakázat.



10. Z hygienických duvodu není dovoleno v areálech pohrebišt pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Tato voda je urcena k provozním úcelum provozovatele pohrebište a na
zalévání pri údržbe zelene na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradních obalech z areálu pohrebište.

11.Návštevníci nejsou oprávneni provádet jakékoli zásahy do zelene vysazené
provozovatelem pohrebište,vcetne nové výsadby zelene, bez jeho souhlasu.

12. Porádání pietních a vzpomínkových akcí na pohrebišti je možné se souhlasem
provozovatelepohrebište.- viz.pozn..1)

Clánek 2
Dozor nad porádkem

Dozor nad porádkem na pohrebišti provádí provozovatel pohrebište.

Clánek 3
Sankce

Porušení této obecne závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních predpisu.
_viz.pozn. 2)

Clánek 4
Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím
vyhlášení

..L~!T....
místo starosta

Pozn.:
I) zák.c.84/1990Sb., o právu shromaždovacím, ve znení pozdejších predpisu

2) § 46 odst. 2 a 3 zákona c. 200/1990., o prestupcich, ve znení pozdejších predpisu, a § 58 zákona c. 128/2000Sb., o obcích(obecní

zrízení), ve znení pozdejších predpisu.
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