
OBECN�  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA 
M�STA  LUHA�OVICE 

�. 3/2002, kterou se m�ní a dopl�uje obecn� závazná vyhláška �. 1/1999 
            

O místních záležitostech ve�ejného po�ádku 
 

M�stské  zastupitelstvo v Luha�ovicích schválilo dne 5.9.2002 v souladu s ustanovením § 10 
písm. b), § 84 odst. 2 písm. i), § 87 a § 92 odst. 3 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�  tuto obecn� závaznou vyhlášku: 

 

�lánek 1. 
 
Obecn� závazná vyhláška �. 1/1999, o místních záležitostech ve�ejného po�ádku se m�ní a 
dopl�uje takto: 
 
1. v �ásti 1 �lánek 2 odst. 2 písm.c) zní: " park U Zámku, pietní park ul. Ludkovická, ve�ejné 

poh�ebišt�, Jezírko lásky ". 
2. v �ásti 2 se za �lánek 4 vkládá nový �lánek 4a, který zní:  

 
 Ve�ejné poh�ebišt�  

 

l. Návšt�vníci poh�ebišt� jsou povinni chovat se zp�sobem odpovídajícím piet� místa. Jsou 
povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo d�stojnosti zem�elých nebo 
mravního cít�ní poz�stalých a ve�ejnosti, zejména chovat se hlu�n�, poušt�t p�enosné nosi�e 
zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo 
nádob k tomu ur�ených a používat prostory poh�ebišt� a jeho vybavení k jiným ú�el�m, než k 
jakým jsou ur�eny. 

2. Na poh�ebišti je možné se zdržovat pouze v provozní dob� poh�ebišt� stanovené v  �ádu 
ve�ejného poh�ebišt�. 

3. Na poh�ebišt� je zakázán p�ístup podnapilým osobám a osobám se psy, ko�kami a jinými 
zví�aty. 

4. Na poh�ebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolob�žkách, skateboardech a 
kole�kových bruslích. 

5. Vozidla ( s výjimkou invalidních vozík� ) mohou na poh�ebišt� vjížd�t a zdržovat se zde 
pouze se souhlasem správce poh�ebišt� a p�i spln�ní jím stanovených podmínek. Vozidla do 
areálu poh�ebišt� jsou vpoušt�na nejpozd�ji 1 hod. p�ed ukon�ením stanovené provozní doby 
poh�ebišt� a sou�asn� musí vozidlo poh�ebišt� opustit nejpozd�ji 30 min. p�ed ukon�ením této 
doby. Chodci mají vždy p�ednost p�ed vozidly. 

6. P�ístup na poh�ebišt� nebo do jeho �ásti m�že správce poh�ebišt� z oprávn�ných d�vod�      
( terénní úpravy, náledí, vich�ice, exhumace, atd. ) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. 

7. Vstup na vsypovou lou�ku je pro ve�ejnost zakázán. V�nce a kytice (bez nádob na vodu) 
lze umis�ovat jen na plochy, které jsou na vsypové lou�ce k tomuto ú�elu vyhrazené. Správce 



poh�ebišt� je oprávn�n zvadlé nebo jinak znehodnocené kv�tinové dary, p�íp. jiné p�edm�ty z 
t�chto míst odstranit. 

8. Svítilny a sví�ky je  možno na poh�ebišti rozsv�covat na jednotlivých hrobových místech 
pouze tehdy, pokud jsou vhodným zp�sobem zabezpe�eny proti vzniku požáru. 

9. Z hygienických d�vod� není dovoleno v areálu poh�ebišt� pít vodu z vodovodních výpustí 
a studní. Tato voda je ur�ena k provozním ú�el�m správce poh�ebišt� a na zalévání zelen� p�i 
údržb� zelen� na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních 
obalech z areálu poh�ebišt�. 

10. Odpadky je t�eba odkládat na stanovená místa. Pro objemn�jší odpad (poh�ební kytice, 
v�nce apod.) slouží velkokapacitní kontejnery umíst�né v horní a spodní �ástí poh�ebišt�. 
Odpadkové koše jsou ur�eny pro drobný odpad.    

11. Návšt�vníci nejsou oprávn�ni provád�t jakékoli zásahy do zelen� vysazené správcem 
poh�ebišt�, v�etn� nové výsadby zelen�, bez jeho souhlasu. 

12. Na poh�ebišti je povoleno provád�t jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým 
zp�sobem, který stanoví �ád ve�ejného poh�ebišt�. 

13. Po�ádání pietních a vzpomínkových akcí na poh�ebišti je možné se souhlasem správce 
poh�ebišt�. Tím není dot�ena povinnost svolavatele p�edem oznámit shromážd�ní podle 
zvláštního p�edpisu (zákon �. 84/1990 Sb., o právu shromaž�ovacím, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�). 
 

 
�lánek 2. 

 
Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadní obecn� závazné vyhlášky nejsou touto obecn� 
závaznou vyhláškou dot�eny. 
 

�lánek 3. 
 
Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti dne 22. 9. 2002 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bohuslav Marhoul 
starosta m�sta 

 
 
 
 

PhDr. František Hubá�ek 
místostarosta 

 
 

 


