REKREAČNÍ ŘÁD
======================================
Obecní zastupitelstva OBCE SUCHÝ a OBCE VELENOV na základě
ustanovení
§ 35 zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení) a následujících
doplňků, schválila tento rekreační řád.

I.
Každý návštěvník rekreační oblasti u Sušského rybníka, která se nachází
na katastrech obcí Suchý a Velenov, je povinen vedle všeobecně
platných předpisů, zejména bezpečnostních, pořádkových a
hygienických, dodržovat dále stanovená pravidla chování návštěvníků
v rekreační oblasti.

II.
Rekreační oblast se rozkládá na k.ú. Suchý a na k.ú. Velenov. Jsou to
pozemky ve vlastnictví obcí Suchý a Velenov a pozemky, k nimž mají
tyto obce právo užívání - rekreační rybník, stanový kemp, autokemp a
chatové oblasti.

III.
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ REKREAČNÍ PLOCHY
1. Je dovoleno:
1.1 vyhrazených rekreačních prostor užívat jen k obvyklým rekreačním
účelům, pro něž jsou určeny

2. Je zakázáno:
2.1 působit nadměrný hluk, chovat se neukázněně
2.2 poškozovat sportovní a ostatní společenská zařízení sloužící
k všeobecnému užívání
2.3 volně odhazovat odpadky
2.4 rozdělávat oheň ve volné přírodě, mimo místa vymezená správou
rekreační oblasti
2.5 mít s sebou psa pokud není na vodítku a nemá ochranný košík
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3. Každý je povinen:
3.1 jednat a chovat se tak, jak to odpovídá pravidlům slušnosti a
ohleduplnosti
3.2 dbát čistoty a pořádku
3.3 odpadky ukládat jen do určených sběrných nádob
3.4 užívat jen vybudovaných záchodů
3.5 užívat jen vody zdravotně nezávadné, tj. z veřejných studní nebo
místního vodovodu

IV.
VODNÍ PLOCHY RYBNÍKA
Rekreační rybník je nehlídanou vodní nádrží, na níž je povolena
rekreační a sportovní činnost na vlastní nebezpečí. Přitom je nutno
dodržovat dále stanovené podmínky:

1. Je dovoleno:
1.1 dětem do 10-ti let vstupovat do vody jen pod dohledem dospělé
osoby
1.2 dětem do 15-ti let užívat na rybníku plavidla jen v doprovodu
dospělé osoby
1.3 loďkování v červenci a srpnu do 2000 hod., v ostatních měsících jen
do 1900 hod.
1.4 užívat jen plavidel řádně označených a evidovaných správou
rekreační oblasti. Pro plavbu všech lodí přitom platí ustanovení Řádu
plavební bezpečnosti.
1.5 po zamrznutí vodní hladiny na ledovou plochu vstupovat jen za
zvláště tuhé zimy, je-li led zcela souvislý a pevný. Pobyt na ledě je vždy
na vlastní nebezpečí. Je nutno dbát největší opatrnosti vzhledem
k různé síle ledu a větracím šachtám v ledu vysekaných.
1.6 provádět sportovní činnost na zamrzlém rybníce jen potud, pokud
nebude ohrožena bezpečnost ostatních návštěvníků.

2. Není dovoleno:
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2.1 vzájemně se potápět, vhazovat druhého do vody, bezdůvodně volat
o pomoc
2.2 do rybníka a jeho přítoku vylévat splašky, odhazovat odpadky ani
vhazovat různé předměty, které by mohly ohrozit jakost či zdravotní
nezávadnost vody popřípadě ohrozit či omezit koupající se osoby
2.3 koupat se osobám podnapilým
2.4 přetěžovat plavidla a na vratká plavidla brát děti a neplavce
2.5 používat plavidla na motorový pohon
2.6 pořádat sportovní a jiné podniky za účasti veřejnosti na vodní ploše
či na zamrzlé hladině (i na ostatních rekreačních plochách oblasti) bez
souhlasu OÚ Suchý a OÚ Velenov,též pokud by se tím ohrožovala
bezpečnost ostatních návštěvníků
2.7 provozování windsurfingu mezi koupajícími. Při provozování
windsurfingu dodržovat tato pravidla:
2.7.1 windsurf musí být v dobrém technickém stavu
2.7.2 dlouhodobé stání windsurfu na vodní hladině není dovoleno, po
ukončení plavby je nutné windsurf vytáhnout z vody a zajistit před
samovolným plutím
2.7.3 na windsurfu smí plout pouze jedna osoba
2.7.4 windsurf musí být veden osobou starší 15-ti let, která je k tomu
tělesně a duševně způsobilá, je obeznámena s technikou jeho vedení,
plavebními předpisy, nesmí být podnapilá či pod vlivem omamných a
návykových látek
2.7.5 děti do 15-ti let smějí na windsurfu plout v rámci organizované
plavby v jachetním oddílu pod dozorem určeného kvalifikovaného
instruktora, za plavby musí mít na sobě vhodný záchranný prostředek
2.8 používání mycích a saponátových prostředků při koupání
2.9 koupání psů v rybníce

3. Každý je povinen:
3.1 při provozu sportovních a rekreačních plavidel dbát zvýšené
opatrnosti
3.2 podle možnosti, zejména pokud je na plavidle a pokud vážně
neohrozí vlastní život nebo život dalších osob, poskytnout pomoc
tonoucím a volajícím o pomoc
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3.3 před blížící se bouří a za silného větru vrátit se s plavidlem ihned do
přístaviště či okamžitě přistát na nejbližším vhodném místě.

V.
PŘÍRODA A LES
Les kromě míst s mladou, nezajištěnou kulturou, je přístupný všem
návštěvníkům rekreační oblasti. Tam, kde jsou v lese zřízeny cesty a
pěšinky, a to též v oblasti chatové, je nutno používat těchto cest a
pěšin. Při pobytu ve volné přírodě je třeba zachovávat klid, pořádek a
nerušit přirozené prostředí.

1. Je dovoleno:
1.1 Sbírat suchý, padaný klest a šišky, léčivé rostliny a lesní plodiny bez
poškozování porostu a půdy.

2. Není dovoleno:
2.1 v lese zakládat oheň, stavět stany, tábořit v lesních prostorách,
včetně chatových oblastí
2.2 kácet, řezat stromy vč. suchých, lámat a sekat větve stromů,
vytrhávat kořeny, loupat kůru stromů, dobývat pařezy a hrabat stelivo,
ulamovat výhonky keřů, trhat chráněné rostliny
2.3 přesazovat stromky ani jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje
(např. seřezávat)
2.4 chytat a usmrcovat zvěř, plašit ji, ničit hnízda a vejce
2.5 bez platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu, chytat
ryby v rybníku a na jeho přítocích v rekreační oblasti
2.6 znečišťovat půdu, porosty a okolí ukládáním odpadků, popela apod.
2.7 jiné jednání směřující proti bezpečnosti a ochraně lesního majetku,
přírody a vodního hospodářství.

VI.
CHATOVÉ OBLASTI
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1. Vlastníci a uživatelé chat jsou povinni:
1.1 chat užívat podle smlouvy, která se uzavírá mezi uživatelem
(vlastníkem) a obecním úřadem na Suchém a ve Velenově
1.2 před rekonstrukcí chat či jejich zařízení, před prováděním terénních
a vegetačních úprav vyžádat si předchozí vyjádření či schválení OÚ
Suchý, nebo OÚ Velenov, pokud povolení nenáleží odboru výstavby
Měst.Ú Boskovice
1.3 chaty udržovat v řádném stavu a pečovat o jejich estetickou
nezávadnost ve vztahu k okolí
1.4 u každé chaty vybudovat dostatečně velkou nepropustnou
záchodovou jímku
1.5 splašky z kuchyní a umýváren svádět jen do nepropustné jímky na
vyvážení
1.6 zajistit aby nedocházelo k přeplnění a průsaku jímek a s tím
souvisejícímu znečišťování okolí
1.7 v podnikovém rekreačním zařízení (chaty, ubytovny) vést knihu
hostů, sloužící jako evidence přechodného pobytu, která podléhá
kontrole
1.8 loďky (které vlastní či užívají) na dobu od 1. října do 1. května
odklidit mimo prostor rybníka
1.9 chovat se v chatách a ubytovnách tak, aby nerušili a neomezovali
uživatele ostatních chat
1.10 rozhlasové a televizní přijímače ztlumit tak, aby nebyli rušení
uživatelé ostatních chat
1.11 usilovat o dobré sousedské vztahy, vycházet si vzájemně vstříc,
pomáhat si zejména v ochraně chat a zařízení proti neoprávněným
zásahům nepovolaných osob
1.12 napomáhat, případně přiměřeně zasáhnout proti osobám, které by
poškozovaly či znečišťovaly půdu, porosty, veřejná zařízení nebo
majetek sousedů
1.13 v případě vlastnictví psa, jste povinni mimo prostor chaty míti jej
na vodítku a musí mít nasazen náhubek (ochranný koš).
1.14 nahlásit na OÚ skutečnosti, ve kterých došlo k porušení tohoto
rekreačního řádu.

2. Není dovoleno:
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2.1 aby v chatách pobývaly jen nedospělé osoby bez dohledu dospělých
2.2 v chatové oblasti držet a užívat lovecké zbraně, vzduchovky,
poplašné pistole a výbušniny, chovat drobné hospodářské zvířectvo,
nechat volně pobíhat psy
2.3 rozdělávat táborové ohně
2.4 stavební práce spojené s nadměrným hlukem (tlučením, řezáním
apod.) provádět o nedělích a státních svátcích
2.5 v době od 2200 do 600 hodin rušit noční klid.

VII.
STANOVÁNÍ A TÁBOŘENÍ
1. Stanování a táboření je povoleno pouze ve stanovém kempu.
2. Provozování letních dětských táborů povoluje OÚ Suchý nebo OÚ
Velenov.

3. Každý uživatel stanového kempu je povinen:
3.1 přihlásit se v den příchodu na recepci tábořiště, uhradit příslušné
poplatky dle ceníku a vyzvednout si potvrzení o úhradě, které musí mít
během pobytu k dispozici a v případě kontroly tento doklad předložit.
3.2 při přihlašování předložit vlastní občanský průkaz, cestovní pas
3.3. v případě stání karavanu, maringotky, obytného vozu, či jiného
mobilního zařízení určeného pro rekreaci, po celou dobu rekreační
sezóny (od 1.5. do 30.9.), je jeho majitel povinen nejpozději do 30.10
tento rekreační prostředek odvézt z prostoru kempu. V případě, že
majitel uhradí „mimosezónní parkovné“, může tento rekreační
prostředek zaparkovat na místo tomuto určené obecním úřadem.
Poplatek je součástí platného ceníku. Termín vyklizení kempu je
stanoven do 30. 10. daného roku. Po tomto datu bude rekreační zařízení
odstaveno na náklady obce a tyto náklady budou vymáhány po majiteli
tohoto zařízení. Obec si vyhrazuje právo udělit výjimky.

4. Není dovoleno:
4.1 stanovat a tábořit bez zaplacení poplatků za stanování
4.2 nechávat pobíhat psy v rekreační oblasti
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4.3 aby děti do 15-ti let stanovaly a tábořily na veřejném tábořišti bez
doprovodu dospělých, kteří ručí za jejich bezpečnost a chování
v rekreační oblasti
4.4 stanovat a kempovat ve volné přírodě na obecních pozemcích na k.
ú. obou obcí

VIII.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
1. Pro provoz vozidel v rekreační oblasti platí především obecné
předpisy a dále místní úprava silničního provozu.

2. Řidiči motorových vozidel jsou povinni:
2.1 zvýšenou měrou brát ohled na uživatele a návštěvníky rekreační
oblasti, maximálně dbát bezpečnosti, tichosti a plynulosti provozu
2.2 v rekreační oblasti dodržovat dopravní předpisy upravené
dopravními značkami
2.3 stát a parkovat pouze na vyhrazených místech (parkoviště, kemp).
3. Není dovoleno:
3.1 užívat jiných než určených a povolených komunikací
3.2 vjíždět motorovými vozidly a parkovat mimo místa vyhrazená pro
tento účel (OÚ může povolit výjimky)
3.3 stát vozidlem (parkovat) na vozovkách a cestách v rekreační oblasti
3.4 překročit povolenou rychlost.
3.5 vjíždět motorovými vozidly do lesních prostor (výjimka platí pro
vozidla služební)
3.6 v celé rekreační oblasti (také na parkovištích) čistit a umývat vozidla
a přívěsy, vypouštět oleje na zem do půdy, provádět na vozidle takovou
údržbu, která je spojena se znečišťováním prostoru anebo způsobuje
hluk
3.7 projíždět motorovými vozidly rekreační oblastí, pokud nejde o
nejkratší příjezd na parkoviště či k chatě nebo o odjezd z nich.

IX.
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ZÁVĚREČNÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů a příkazů orgánů, do jejichž
působnosti náleží správa zařízení v rekreační oblasti a dalších orgánů
pověřených dohledem v rekreační oblasti.
2. Porušení tohoto rekreačního řádu bude postihováno jako přestupek
podle zákona č.200/90 Sb., případně podle zvláštních předpisů, zejména
platných na úseku bezpečnosti, hygieny, plavby, ochrany přírody, podle
vodního a lesního zákona, zákona stavebního, podle protipožárních
předpisů apod.
3. V případě hrubého porušení bude návštěvník vykázán z rekreační
oblasti a případně oznámen k trestnímu stíhání, obdobně může být
vykázána i osoba podnapilá.

X.
- Tento rekreační řád nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem 1. srpna 2016.
- Uvedeným dnem pozbývá platnosti dosavadní rekreační řád rekreační
oblasti ze dne 1. července 2011.

Starosta obce Velenov: Jan Havelka, v. r.
Zástupce starosty obce Velenov: Dušan Sekanina, v. r.
Starosta obce Suchý: Ing. Jakub Hlubinka, v. r.
Zástupce starosty obce Suchý: Pavel Vybíhal, v. r.
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