Řád veřejného pohřebiště
pro hřbitov v obci Pohoří
Rada obce Pohoří usnesením ze dne 7.10.2002 rozhodla vydat opatření obce, kterým v
souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává
Článek 1
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Pohoří na pozemku parc. č. 882, č. 883 a č. 885 v k. ú.
Pohoří u Dobrušky.
Provozovatelem i správcem hřbitova je Obec Pohoří jako vlastník pozemku.
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
v letním časovém období:
v zimním časovém období:

od 7,00 do 21,00 hod.
od 7,00 do 19,00 hod.
Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci jsou povinni se chovat na hřbitově způsobem odpovídajícím úctě k tomuto
místu. Není dovoleno kouřit, odhazovat odpadky, způsobovat hluk, vodit psy apod.
2. S motorovými a jinými vozidly je vjezd na hřbitov zakázán. Pouze ve výjimečných
případech povolí vjezd těchto vozidel správce hřbitova.
3. Dětem do 10 let je přístup dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Odpadky a další předměty (uschlé květiny, věnce) musí být odládány na vyhražené místo.
5. Nepotřebné stavební díly náhrobků (obložení, zákrytové desky, epitafní desky) je povinen
každý, kdo takovou úpravu provádí, ze hřbitova odvézt na vlastní náklady.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Činnosti, které si vyžadují zákonem předpsaná oprávnění:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání lidských ostatků
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Dále správce poskytuje tyto služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
d) likvidaci odpadu

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení a užívání hrobového zařízení hrobu nebo hrobky
2. Hrobová místa správce 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.
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájmce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. 9. Před zahájením prací si vyžádat
písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být
zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou
zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po
dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny
vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
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) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemců a dalších osob.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) 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
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3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu.
Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se
souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky
výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. 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 č.
256/2001 Sb.
6. Oznámit správci pohřebiště /Obci Pohoří/ pohřbení svých blízkých a dále oznamovat
veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na
daném pohřebišti.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené článkem 2.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště
prostřednictvím pohřebního ústavu, s nímž bude uzavřena smlouva. Jiná osoba jen s jeho
souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může pohřební služba
provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, příp. krajské hygienické stanice.
článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání pozůstatků do hrobu činí 15 let.
článek 9
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 správy, která
činí 600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu.
c) Přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
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2. Podmínka pro zřízení hrobového zařízení - hrobky
Při zřízení hrobky musí být dodrženy technické parametry pro stavební výkopové práce.
3. Po ukončení prací na pohřebišti je provádějící povinen uvést okolí místa, kde byly práce
prováděny, do původního stavu a předat správci pohřebiště.

článek 10
Účinnost
Tento řád nabývá účinnosti dne 31.10.2002

.....................................................
Zdeněk Krafka, starosta obce

..........................................................
Anna Jurásková, místostarosta obce

