Obec Ždírec
Ždírec 7
472 01 Doksy
Tel.725 071 185
e-mail:podatelna@zdireckokorinsko.cz

Řád veřejného pohřebiště
Obec Ždírec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen ,, pohřebiště“) vydává podle
ustanovení § č.102 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění a podle §16 odst.1 zákona č.
256/2001 sb., o pohřebnictví v platném znění (dále jen ,, zákon“) a v souladu s ustanovením § 19
citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen,, řád“).
1.

Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz na hřbitově v obci Ždírec – Bořejov
2.

Provozní doba pohřebiště
1. Provozní doba v jejimž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena jako
nepřetržitá.
3.

Propůjčení hrobového místa
1.

Správce pohřebiště pronajímá místo na základě písemné smlouvy pro hrob zpravidla na
dobu 10 let. Místo pro urnu se pronajímá rovněž na dobu 10 let od prvního uložení. Místo
pro hrobku se pronajímá písemnou smlouvou zpravidla na dobu 20 let. Umožňují-li to
poměry na pohřebišti, je správce povinen pronajmout místo po uplynutí sjednané lhůty na
další dobu. V opačném případě musí o tom včas prokazatelně uvědomit vlastníka hrobu,
kterému bylo dosud hrobové míésto pronajato. Ke každému dalšímu uložení nové urny do
hrobu nebo náhrobku musí být dán souhlas správce pohřebiště,kterému budou nahlášeny
údaje o zemřelém.Uložením další urny nedochází automaticky k prodloužení práva na
užívání hrobového místa.

2. Přenecháním hrobových a urnových míst provádí správce pohřebiště fyzickým a
právnickým osobám (dále jen oprávněným osobám) zpravidla tak, aby vznikly ucelené
řady,oddíly či skupiny míst stejného charakteru. Nikdo nemá právo na individuální umístění
mimo vymezený prostor.
3. Správce pohřebiště je povinen mít plán pohřebiště, vést evidenci volných míst a dovolit na
požádání občanům,aby do plánu a evidence volných míst mohli nahlížet.
4. Pronájem místa na pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vznikne
právo zřídit na najatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo,uložit do něj tělo zemřelého,
nebo zpopelnělé ostatky a upravit povrch místa,zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a
dispozic daných správcem pohřebiště a vysázet květiny. Propůjčením hrobového místa
nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické.
5.

Smluvní právo k hrobovému místu může být převedeno jen změnou smlouvy se správcem
pohřebiště. Pokud se na místě nachází náhrobek či hrobka, bude nájemní smlouva sepsána
na základě prokázání vlastnictví k náhrobku či hrobce, které vzniká na základě notářského
zápisu-dědického řízení či dohody mezi vlastníky nebo prodejní smlouvy. Ujednáním
oprávněného s třetí osobou o převodu práva k náhrobku není správce vázán.

6. Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením, že byla provedena úhrada za
nájem místa a služby s nájmem související. V případě úmrtí nájemce, právoplatným
dokladem o dědickém řízení.
7. Prokázání jiným způsobem lze vyjimečně připustit, učiní-li osoba, jež právo uplatňuje,
písemné prohlášení u správce pohřebiště, že je oprávněnou osobou se vztahem k místu na
pohřebišti a odpovídá za veškerou škodu, která by eventuelně správci pohřebiště
vznikla,pokud se toto prohlášení ukázalo nepravdivým.
8. Výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související se stanoví na každý i
započatý m2 v souladu s platnými předpisy o cenách a je uvedena v nájemní smlouvě.
4.

Pořádek na pohřebišti
1.

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Je zakázáno chovat
se hlučně, požívat alkoholické nápoje,omamné látky,odhazovat odpadky mimo nádob
k tomu určených vodit na pohřebiště psy, kočky a jiná zvířata.

2.

Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech a koloběžkách.

3.

Dětem do 10-ti let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

4.

Vozidla (s vyjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět pouze se souhlasem
správce pohřebiště.

5.

Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů
na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

6.

Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů u hrobových míst není dovoleno.

7.

Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat pouze, pokud jsou zabezpečeny proti
vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného
ohně omezit nebo zakázat.

8.

Odpadky je třeba odkládat na místo k tomu určené (popelnice, kontejner)

9.

Návštěvníci nejsou oprávněni provádět zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště,
včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

10.

Správce pohřebiště může výsadbu provedenou před nabytím účinnosti tohoto řádu, uzná-li
to za potřebné z hlediska celkového vzhledu pohřebiště, či jiných závažných důvodů
odstranit bez náhrady tomu, kdo je vysadil.

11.

Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád.

12.

Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
5.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
a)
b)
c)

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
Pronájem hrobových míst
Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně.

6.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v sovislosti s nájmem hrobových míst
Správce pohřebiště je povinen:
a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené
hrobové místo
b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených
správcem místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení
c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa a zařízení s vyjimkou
případů, kdy je nezbytné, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště,nebo
kdy je potřeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu
pohřebiště- v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po
nezbytně dlouhou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou

správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do
původního stavu.
7.

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat
takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s podmínkami správce. Před zahájením prací si vyžádat
písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se jeho pokyny.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a
následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa
b) Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak,
aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob a
nenarušoval vzhled pohřebiště.
c) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje
tak zdraví,životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce
pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně, zasahovat pouze se souhlasem
správce pohřebiště.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném
pohřebišti.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nákládání s nimi provádět
jen způsobem, který je v souladu se zákonem.
8.

Zánik práva ke hrobovému místu
1. Po uplynutí doby, na kterou je správce pohřebiště povinen pronajmout místo, zaniká
právo k místu, jestliže:
a) nedojde k prodloužení smlouvy o náíjmu místa písemnou formou, nejpozději ke dni
skončení sjednaného nájmu.
b) Není zaplacena cena za pronájem místa a služby s nájmem související nejpozději do 2
týdnů od lhůty splatnosti uvedené ve smlouvě o nájmu, pokud správce pohřebiště
prokazatelně uplatnil odstoupení od smlouvy nebo její výpověď. Správce pohřebiště se
může z důvodů hodných zvláštního zřetele dohodnout s nájemcem jinak.
c) Má být pohřebiště nebo jeho část rozhodnutím příslušného orgánu zrušena, nebo jinak
upravena.
d) Pronajaté hrobové místo a náhrobek není udržováno v řádném stavu anj po
prokazatelném upozornění správcem pohřebiště na možnost odstoupení od smlouvy ve
smyslu občanského zákoníku.
2. Není-li známa adresa nájemce hrobového místa, správce pohřebiště jej upozorní na
možnost zániku práva k místu veřejnou vyhláškou či oznámením v místním tisku včetně
stanovení lhůty pro uplatnění nároku na prodloužení nájmu.

3. Vlastník je povinen odstranit náhrobek či hrobku včetně uren se zpopelněnými ostatky
z hrobového místa nejpozději ke dni skončení nájmu a předat hrobové místo správci
pohřebiště.
4. Správce pohřebiště vyzve nájemce ve lhůtě nejméně 1 měsíc před skončením nájmu na
povinost vyklizení hrobového místa pro případ, že nájemce smlouvu o nájmu místa ke
stanovenému datu neobnoví.
Nesplní-li nájemce tuto svoji povinnost, podá správce pohřebiště soudu návrh na vyklizení
věci. Nesplní-li nájemce tuto svoji povinnost vyklidit věci stanovené vykonavatelným
soudním rozhodnutím,požádá správce pohřebiště soud o výkon rozhodnutí vyklizení věci a
dále je postupováno dle ustanovení § 343 a násl. Občanského soudního řádu.
5. Zrušit nájem k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvních stran po dobu tlecí počínaje
dnem pohřbení zemřelého. Hroby a urny, které mají kulturní význam nesmějí být
s vyjimkou případů, kdy je pohřebiště zrušeno, odstraněny ani po uplynutí doby, na
kterou bylo místo propůjčeno.
9.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace
1. Zpopelněné lidské ostatky je možno uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
Pohřebiště a způsobem, který stanoví zákon.
2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno
zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve
pevně a trvale spojeno šrouby se spodní částí rakve.
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době
zetlí spolu s lidskými ostatky,tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z materiálů, jako
dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické
látky.
4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakev s maximálními rozměry 2,15x 0,85 m, a
to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční
zinková vložka.
5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště
provádět pouze se souhlasem Krajské hygienické stanice.
10.

Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků do hrobů činí 20 let.
11.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí
min. 600 mm.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného,
příp.cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnosměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobky:
a) Stavebník hrobky je povinen před započetím stavby předložit správci pohřebiště projekt
hrobky včetně stavebního povolení a řídit se při stavbě pokyny správce pohřebiště.
b) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce stránce správce pohřebiště, který může pro
trvalé užívání stavby určit:
- Druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- Způsoby a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
3. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména:
- Respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- Neomezování průchodnosti komunikace a přístupu k jednotlivým hrobům
- Nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- Zajištění ochrany zeleně,kořenového systému zeleně
4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původního stavu.
12.

Schvalovací ustanovení a účinnost.
1) Tento řád byl projednán a schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedáíní dne 28.11.
2012, usnesení č.j. 7/2012
2) Následně bude předložen Krajskému úřadu libereckého kraje a bude trvale vyvěšen na
pohřebišti obce.
3) Účinnost tohoto řádu je stanovena ke dni 1.3. 2013.

František Mizera
místostarosta

Hana Jelínková
starostka

