OBEC SUDICE
Obecně závazná vyhláška č. 4/2002
o dodržování místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty a užívání zařízení obce sloužící
potřebám veřejnosti na katastru obce Sudice

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dne 22. 05. 2002 podle ustanovení § 10 písm. b, d), § 35 odst. 3
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku o dodržování místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty na katastru
obce Sudice:
Čl. 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje způsob a postup při dodržování místních záležitostí veřejného
pořádku, při zajišťování ochrany a tvorby zdravého životního prostředí a čistoty a užívání zařízení obce
sloužící potřebám veřejnosti na katastru obce Sudice. Ochrana a tvorba zdravého životního prostředí a
udržování čistoty obce je společnou záležitostí všech obyvatel obce, návštěvníků obce, právnických a
fyzických osob určených k podnikání.
Čl. 2
Udržování čistoty veřejných prostranství
1. Veřejné prostranství podle této vyhlášky je vymezeno v příloze, která je nedílnou součástí této
vyhlášky.
2. V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti občanů, zlepšení estetického vzhledu obce a zabezpečení
zdravého životního prostředí v obci Sudice se zakazuje na veřejných prostranstvích:
a. znečišťovat veřejná prostranství splaškovými a odpadovými vodami nebo jinými
znečišťujícími tekutinami, zejména ropnými. Zákaz se vztahuje i na mytí a čištění
motorových a jiných vozidel všech druhů;
b. opravovat motorová i nemotorová vozidla mimo nenadálé poruchy;
c. znečišťovat veřejná prostranství vodou, která obsahuje saponátové a chemické přípravky;
d. odhazovat odpadky a smetí mimo vyhrazené odpadkové nádoby a místa;
e. vylepovat plakáty, inzerci, reklamu a oznámení mimo vylepovací plochy. Zejména se
zakazuje vylepovat nebo umísťovat plakáty na zdi domů, ploty, vrata, stromy, sloupy
veřejného osvětlení a zastávku hromadné dopravy;
f. odstraňovat, poškozovat a přemísťovat odpadkové koše, výzdoby, lavičky, apod.;
g. vypouštět na veřejná prostranství hrabavou drůbež;
h. nechat volně pobíhat psy bez dozoru;
Čl. 3
Užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti
1. Zařízením obce sloužící potřebám veřejnosti se pro účely této Obecně závazné vyhlášky
rozumí veřejná pohřebiště na katastru obce Sudice. Jedná se o veřejná pohřebiště:
a. na pozemku parc. č. 36 (u kostela Církve pravoslavné a evangelické)
b. na pozemku parc. č. 2, 3, 4 a 5 (u kostela Církve římskokatolické)
2. Provozní doba pohřebiště:
a. Pohřebiště je veřejně přístupné denně od 1. listopadu do konce dubna od 7.00 - 18.00
hodin a od 1. května do konce října od 7.00 do 21.00 hodin. V den Památky zesnulých a v
době, kdy se konají bohoslužby v kostele, je pohřebiště přístupné ještě půl hodiny po
skončení obřadů. Provozovatel je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním

povolením. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez
upozornění.
b. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště
nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav,
exhumaci, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavního chodníku pohřebiště
v zájmu zajištění bezpečnosti.
3. Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení
a. Dětem do 10 let věku je dovolen pobyt na pohřebišti pouze v doprovodu dospělé osoby.
b. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
c. Na pohřebiště je zakázáno vjíždět motorovými vozidly. Výjimka platí pro vozidla
pohřební služby a vozidla, která zajišťují dovoz materiálu pro výstavbu a údržbu
hrobových míst nebo výstavbu a údržbu staveb na pohřebišti.
d. Na pohřebišti je zakázáno pohybovat se na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslích.
e. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem
na toto místo, řídit se řádem pohřebiště. Zejména návštěvníkům pohřebiště není dovoleno
se na pohřebišti chovat hlučně, používat přenosné nosiče zvuku, kouřit, požívat
alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené,
vodit psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným
účelům, než k jakým jsou určeny.
f. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a
studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
g. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným
způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných
případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
h. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst není dovoleno. Kontejner na odpadky na pohřebišti slouží jen
pro ukládání odpadu z pohřebiště - mimo stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno
třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
i. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
j. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanoví Řád pohřebiště a provozovatel.
k. Smuteční kaple na pozemku parc. č. 4 slouží pouze v den pohřbu k obřadům pro
rozloučení se zemřelými, uloženými v konečné rakvi před uložením do hrobu, nebo
odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se zpopelněnými pozůstatky, a to všem
občanům, i členům jakékoli registrované církve, za rovných podmínek. Jiný způsob užití
obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit provozovatel jen po vlastním uvážení a
v souladu se zákonem. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů a kapacity
obřadů.
l. Smuteční kapli lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi
provozovatelem a objednatelem a za úplatu dle platného ceníku.
m. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v
platném znění, a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat
Řád pohřebiště, a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště nebo jeho předchozím
souhlasem, je-li ho dle tohoto Řádu pohřebiště potřeba.
Čl. 4
Ochrana veřejné zeleně
1. Veřejnou zelení podle této vyhlášky se rozumí travnaté a květinové plochy, jednotlivě rostoucí
stromy a keře a jejich soubory, nádoby s přenosnou zelení, parky, dětská hřiště, pískoviště.
2. V zájmu ochrany zeleně se zakazuje jakékoliv poškozování zeleně, květinových záhonů , keřů,
stromů, trávníků, mobilní zeleně (keramických váz apod.) a ostatních porostů.

3. Na plochách veřejné zeleně a je zakázáno parkování a odstavování motorových a ostatních vozidel.
Výjimku k parkování na veřejných travnatých plochách může udělit obecní úřad při konání
mimořádných akcí.
Čl. 5
Povinnosti chovatelů psů
1. V rámci dodržování místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty obce je zakázáno volné
pobíhání psů bez dozoru na veřejném prostranství.
2. Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem na volném prostranství, musí psa zajistit
takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví
jiné osoby.
3. V místech zvýšené koncentrace obyvatel, zejména v centru obce nebo na jiných frekventovaných
místech, v blízkosti nákupních prodejen, hřiště, základní a mateřské školy nesmí být psi ponecháni
bez dozoru. Psi, kteří vykazují nebezpečné povahové vlastnosti, agresivitu, nervozitu, zhoršenou
ovladatelnost, musí být chovatelem nebo osobou, která psy doprovází, opatřeni navíc i náhubkem.
4. Pohybuje-li se pes, který vykazuje nebezpečné povahové vlastnosti, agresivitu, nervozitu a
zhoršenou ovladatelnost volně na oploceném pozemku při rodinném domku, doporučuje se
chovateli opatřit vstup viditelnou a zřetelnou výstrahou.
5. Je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství psími výkaly. Dojde-li přesto ke znečištění, je
chovatel, případně jiná osoba, která psa doprovází, povinna tuto nečistotu neprodleně odstranit a
uklidit.
6. Výcvik psů je možné provádět na vlastních pozemcích a dále jen v prostorách k tomu vyhrazených
(areály kynologů, myslivecká zařízení apod.).
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Touto Obecně závaznou vyhláškou o dodržování místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty a
užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti na katastru obce Sudice zůstávají nedotčeny
povinnosti stanovené fyzickým a právnickým osobám obecně závaznými předpisy vyšší právní
síly.
2. Kontrolu nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí kontrolní výbor, příp. jiné osoby
na základě pověření obecní rady.
3. Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickou nebo právnickou osobou lze postihnout podle
ustanovení § 46 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a podle § 57
a § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nepůjde-li o naplnění skutkové podstaty
podle zvláštního zákona. Protiprávní jednání právnických osob může být sankcionováno podle
zvláštních předpisů.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 11/1999 o dodržování místních záležitostí veřejného
pořádku a čistoty na katastru obce Sudice, schválená obecním zastupitelstvem v Sudicích dne 22.
09. 1999.
Čl. 7
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15. června 2002.
František P e t r o š
starosta
Ing. Dieter H a l f a r

místostarosta obce

Příloha
k obecně závazné vyhlášce č. 4/2002 o dodržování místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty a
užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti na katastru obce Sudice
Veřejné prostranství podle této vyhlášky se vymezuje podle ulic a parcelních čísel takto:
1. Náměstí: parcela č. 388, 389, 390, 394, 395/1, 396, 397, 400.
2. Hlavní: parcela č. 85, 109, 336/1, 327/1, 343, nezastavěná část před prodejnou Jednoty 344/2, 396,
509/1, 509/2, krajní část parc. č. 672.
3. Ratibořská: parcela č. 22/1, 32, 39, 73/1, 74/3, 448/2, 677.
4. Kostelní: parcela č. 412.
5. Zámecká: parcela č. 50/1, 51.
6. Luční: parcela č. 473, 468/2.
7. Novoměstská: parcela č. 487.
8. Na Angru: parcela č. 171/1, 252/1, 628, 629, 632/2, 633, 670, 675.
9. Stiborská: 264, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 341, 391, 392, 393, 677 (chodníky a zelený pás kolem
cesty), 686.
10. Třebomská: parcela č. 674 (zelený pás kolem silnice).
11. Ke hřišti: parcela č. 355.
12. Nová: parcela č. 693, 387/3, 387/4, 387/5, 354/1.

