Rád veřejného pohřebiště
obec Stradouň jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále,,provozovatel") podle $ l6 odst.
I zákona č. 25612001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona
zákona č.47912001 Sb. (dále ,,zákon o pohřebnictví") vydává v souladu s ustanovením $ 19
pohřebiště")
citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále
',řád

článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád pohřebiště upravuje provoz na veřejném pohřebišti (dále ,,pohřebiště) v obci Stradouň

na pozemku parc. č.27612, v k.ú. Stradouň.

2.

Provozovatelem pohřebiště je obec Stradouň se sídlem Stradouň, č.p. 98,
Chroustovice.
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3. Řád pohřebiště upravuje provozování a správu pohřebiště obce Stradouň a je závazný pro
provozovatele pohřebiště' návštěvníky, nájemce hrobových míst a dále pro všechny subjekty
zajišt'ujícípohřební sluŽby a s tím spojené úkony a pro objednatele a zhotovitele služeb a
prací.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímŽ průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena takto:
7.00 _ I8. 00 ltodin
leden, únor, březen, říjen, Iistopad, prosinec
6.00 _ 21.00 ltodin
duben, květen, červen, červenec, srpen, zdří
Pamdtkct zesnulýclt včetně předcltázející soboý a neclěle 6.00 _ 21,00 hodin

Clánek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdrŽet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítěnípozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se
hlučně' pouštět přenosné nosiěe zvuku' pouŽívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní
látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených apoužívat prostory pohřebiště a jeho
vybavení k jiným účelům,neŽ k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možnése zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2
tolroto řádu.
3. Děti do 8 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na poliřebiště je zakázán přísttrp podnapilýrn osobám a osobám s volně pobíhajícímipsy a
jinýnri zvířaty.
5. Na polrřebišti je zakázáno jezdit na jízdníchkolech, koloběŽkách, skateboardech a
kolečkových bruslích.
6. Yozid\a (s výjimkou invalidních vozíků)mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se pouze
se souhlasem provozovatele a při splnění jím stanovených podmínek' Chodci mají vždy
přednost před vozidly.
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7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části můŽe provozovatel pohřebiště z oprávněných
důvodů(terénníúpravy, náledí' vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo

zakázat.

8. Svítilny a svíčkyje moŽno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodnýrn způsobem zabezpeěeny proti vzniku požáru.
V odůvodněných případech můŽe provozovatel používániotevřeného ohně (svíčekaj.) omezit
nebo zakázat.

9.

Zhygienických důvodůnení dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studně' Tato voda
je určena k provozním účelůmprovozovatele a na za|éváni při údržbězeleně na pronajatých
hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště'
l0. odpadky je třeba odkládat do kontejneru u areálu pohřebiště.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené
provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bezjeho souhlasu.
12' Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možnése souhlasem
provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit
shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 8411990 Sb', o právu shromaŽďovacím, ve
zněni pozděj šíchpředpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád pohřebiště.
l4. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Clánek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
l. Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující sluŽby:

a)
b)

c)
d)

e)

D

pronájern hrobových míst,
vedení související evidence o hrobových místech a o uloŽení lidských ostatků'
správu a údrŽbu pohřebiště včetně komunikací a okolní ze|eně v areálu pohřebiště,
správu audržbu objektů a oplocení na pohřebišti,
zajišt'ování likvidace odpadu (mimo stavebního)
inťormačnísluŽby související S provozem pohřebiště

2. Služby jako výkopové práce souvisejícís pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění
exhumací a ukládání zpopelněných lidských pozůstatkůsmí provádět oprávněná osoba se
souhlasem provozovatele.

Clánek 5
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště
v souvislosti s nájmem hrobových míst a s provozem pohřebiště

l.
a)

Provozovatel pohřebiště je povinen:

Předat rrájemci lrrobovélro místa kužívánivyznačenéhrobové místo.
nebo hrobky zapodmínek stanovených
v čl. 9 řádu pohřebiště.
c) UmoŽrrit nájernci užíváníjehohrobového místa azařizeni pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zaŤizení

b) UmoŽnit nájemci zÍizeni hrobového zaÍízeníhrobu

výjimkou případů, kdy je nezbytné (např. v důsledku Živelní pohromy) bezodkladně zajistit
bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního
lrrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení
přístupu ke hrobovému místu možnépouze po nezbyně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do
lrrobového místa nebo hrobového zaŤízenívinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda,
je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původníhostavu.
d) Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly
ucelené řady' oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá
nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
s

2.

Provozovatel pohřebiště je dále povinen:

a) Provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem pohřebiště' zákonem o
pohřebnictví a zvláštními právními předpisy.
b) Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každéhonájemce.
c) UmoŽnit při smutečních obřadech účastregistrovaných církví,náboŽenských společností
ajiných osob v souladu s projevenou vůlípříslušných osob'
d) Vést eviderrci související s provozováním pohřebiště.
e) V případě, Že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetle|é, zajistit
podklady pro stanovení nové tlecí doby
0 V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst a
současně informovat veřejnost.
g) V případě rušenípohřebiště postupovat podle $ 20 zákona o pohřebnictví.
článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinerr při užívánílrrobového místa postupovat takto:
l ' Hrobové zaŤizeni zřídit v souladu s ustanovením čl. 9. Před zahájenim prací si vyžádat
písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li
být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující
technickou zprávu, půdorys' bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora
záměru' Po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické pŤevzeti a
řídit se pokyrry vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému uživáni hrobky.
2. Provádět údrŽbu pronajatého hrobového místa a hrobového zaŤízenív následujícím
rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsícůod pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzlrled pohřebiště a průběŽně zajišťovatúdrŽbu hrobového místa a hrobového
zaÍízenína vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránll uŽivání hrobových míst ostatních
nájemců a dalšíchosob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíčeka další
předměty' které narušují estetický vzhled pohřebiště'
d) neprodlerrě zajistit opravy hrobového zaÍizeni, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje
tak zdravi, životy nebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájemce neučiní,je provozovatel
pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
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3.

Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze Se
souhlasem provozovatele pohřebiště, který můŽe ve svém souhlasu stanovit podmínky
výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady' nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa' odstranění
hrobového zařízeni včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle $ 25 odst' 9 zákona o
pohřebnictví.
5. oznamovat provozovateli pohřebiště veškerézměny údajů,potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s $ 21 zákona o pohřebnictví.
6. UloŽení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli dalšínakládání s nimi
provádět jen způsobem, který je v souladu s ěl. 7 Ťádu pohřebiště.
7 . ZdrŽovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl. 2 Ťádu pohřebiště.

Clánek

7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků
a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky můŽe do hrobů a hrobek ukládat oprávněná osoba se souhlasem
provozovatele pohřebiště. obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním
exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je moŽné uloŽit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště a způsobem' který stanoví.
3. Všechny rakve určenék pohřbení musí být označeny štítkemobsahujícímminimálně
jméno zemřelého, datum narozeni a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí bý víko rakve
pevně a trvale spojeno se šroubem se spodní částírakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být pouŽity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
spolu s lidskými ostatky' tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných neroz|ožitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví můžebýt pouze zmateriáIů jako dřevěné
piliny' papir a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí b;it použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do lrrobek je nutno použítrakve s maximálními rozměry 2,75 x 0,85 m' a
to:
- celodubové nebo z jíných tvrdých druhů dřev' do které bude umístěna polovičnízinková

vložka nebo
- kovové S neplopustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách můŽe oprávněná osoba
provádět pouze se souhlasem územně příslušnéhoorgánu ochrany veřejného zdraví (hygieny)
a se souhlasem provozovatele pohřebiště.
7 . Hroby musí splňovat následuj ícípožadavky:
a) hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let
nejméně I,2 m,
b) dno hrobu mtrsí leŽet rrejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
c) bočnívzdálenosti mezijednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,
d) rakev musí být po uloŽení do hrobu zasypána zeminou ve výši minimálně 7,2 m.

článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobů činí15 let.

5

Clánek 9
ZÍizování hrobového zaÍízenía podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro

-

zÍízeníhrobového zaÍízeníhrobu:
Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce zák|adové spáry' která činí

600 mm.

-

Základy památníkůa náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosnéhomateriálu,
odolného proti působenípovětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného'

popř. cihelného zdiva apod.
- Vlastní náhrobek arámy musí bý mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zÍueníhrobového zařuení hrobky:
Nájemce hrobového místa v případě zájml o zŤízeníhrobky je povinen jednat o technických
podmínkách této stavby s provozovatelem pohřebiště.
3.
-

-

Provozovatel pohřebiště můževe svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
dobu výstavby hrobky'
zabezpečenímísta z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníkůhřbitova,
požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
povinnost dozoru při výstavbě,
průběŽnéazávěrečnékontroly postupu prací.

4.

ZÍrzenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště' který může
pro trvalé užívánístavby určit
- druh pouŽívaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsob a cyklus revizí hrobky
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat'

5. Při

provádění veškerych prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky

6. Po

ukončeníprací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce

dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména
- lespektování důstojnosti a místa a omezeni hlučných praci,
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
- zajištěníochrany zeleně, kořenového systému ze|eně,
- zajištěníodvozu veškerého stavebního materiálu z uptavy hrobového místa nebo jeho
stavby na vlastní náklady.

prováděny, do původníhostavu.

Clánek 10
Sankce
Porušenípovinností stanovených řádem pohřebiště bude postiženo dle zákona o pohřebnictví
a podle zákona ě.200l1990 Sb., o přestupcích,ve zněni pozdějšíchpředpisů.

Clánek 11
Závérečnáustanovení
Tento řád pohřebiště byl schválen zastupitelstvem obce Stradouň usnesením dne 20.12.2010
a tímto dnem nabyl platnosti a účinnosti,Řád pohřebiště je vyvěšen po dobu platrosti na
uředních deskách obce s Stradouň.

Ve Stradouni

Starosta

dne 20.12.2010

Místostarosta

