
Obec Přibice 25.9.2014

Obec Přibice
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 5 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o pohřebnictví)

vydává v souladu s ustanovením 5 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště v Přibicích
Zastupitelstvo obce Přibice ve smyslu * 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění schválila tento Rád veřejného pohřebiště obce Přibice dne 25.9.2014, pod číslem
usnesení 347 31 2014 a to ve smyslu zákona o pohřebnictví.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona o pohřebnictví, Po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29.8.2014, vydaného pod č.j. : JMK
66458/2014 OŽP/Eff.
Společenské poslání pohřebiště jako veřejného, zdravotně technického zařízení‘ určeného k
rozloučení se zemřelými, k jejich pietnímu pohřbívání a k ukládání jejich zpopelněných
ostatků vyžaduje‘ aby pohřebiště bylo udržováno v dobrém stavu.

Vysvětlení pojmů:
• Veřejné pohřebiště — dále jen pohřebiště
• Řád veřejného pohřebiště — dále jen Řád

Provozovatelem veřejných pohřebišť je obec Přibice,
iČ: 00600211, se sídlem: Přibice 348‘ 691 24‘ zastoupené starostou obce Přibice.

Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Přibice a povinnosti osob‘ kterým svědčí právo nájmu
místa na pohřebištích, dále osob‘ které zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků
pohřebišť, to vše v souladu se zákonem o pohřebnictví. Veřejné pohřebiště se nachází v k.ú.
Přibice parc. č. 1664/68, 1664/7‘ 1664/69.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, vjejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec 7-18 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září 6-21 hod
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Památko zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle 7-19 hod

Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku
2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými

zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na motorových vozidlech, jízdních kolech, koloběžkách,

skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde

pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené
provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min.
před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných
důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit
nebo zakázat.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně
(svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na
zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno
odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. Třídění odpadů zavedené na pohřebišti je
nutno respektovat.

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

13. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem
provozovatele pohřebiště.

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

15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.
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Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Na pohřebišti jsou poskytovány zejména následující služby:
a) Pronájem hrobových míst.
b) Pohřbívání.
c) Provádění exhumací.
d) Výkopové práce související s pohřbením, nebo exhumací.
e) Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
f) Správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleněv areálu pohřebiště.
g) Zajištění likvidace odpadů.
h) Půjčování konví na zalévání.
i) Vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu.
j) Zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti.

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

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

a) provozovat veřejné pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem veřejného pohřebiště,
zákonem 256/2001 Sb. a zvláštními právními předpisy, (např. zákon č. 185/2001 o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů),

b) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce,

c) zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného kjejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob
v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení,

d) vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště,

e) v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí tlecí doby zetlelé, neprodleně zajistit
příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby ve smyslu * 22 odst. 3, na jejich základě
navrhnou novou tlecí dobu, vyžádat si k ní stanovisko Krajské hygienické stanice a na
základě tohoto stanoviska upravit odpovídajícím způsobem řád veřejného pohřebiště,

f) v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst,
pokud je mu známa jejich adresa, a současně informovat veřejnost o tomto zákazu
v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém,

g) v případě rušení veřejného pohřebiště

1. písemně informovat nájemce hrobových míst o zahájení řízení podle * 24 odst. 1,
pokud je mu známa jejich adresa, a současně tuto informaci zveřejnit na místě na
daném veřejném pohřebišti obvyklém,
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2. písemně informovat nájemce hrobových míst o vydání rozhodnutí podle * 24 odst.
1 a datu, k němuž má být veřejné pohřebiště zrušeno, pokud je mu známa jejich
adresa, a současně tuto informaci zveřejnit na místě na daném veřejném
pohřebišti obvyklém,

3. pokud nájemci hrobových míst před zveřejněným dnem zrušení veřejného
pohřebiště nepřemístí lidské ostatky na jiné veřejné pohřebiště, ponechat
nezpopelněné lidské ostatky na místě, urny vybrat a lidské ostatky, které v nich
byly obsaženy, uložit do společného hrobu na jiném veřejném pohřebišti, nebo je
volně smísit se zemí,

4. informovat vlastníka náhrobku a ostatního hrobového zařízení, které jejich vlastník
neodstraní do dne zrušení veřejného pohřebiště, že pokud se do 1 roku o tyto věci
nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si
vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací 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) 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
provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatel pohřebiště (který stanoví povolený
rozměr, tvar, barvu, umístěnb upevnění apod.) 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 provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky
výsadby a regulace veřejné zeleně.
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5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,
odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle 5 25 odst. 9
zákona.

6. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s 5 21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem
obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi
provádět jen způsobem, který jev souladu s článkem 7.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky lze do hrobů a hrobek ukládat pouze se souhlasem provozovatele.
Platí to 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 určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být
víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. 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.

5. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1.5 m, u dětí

mladších 10 let nejméně 1,2 m,
b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,
d) rakev s lidskými pozůstatky musí být Po uložení do hrobu zasypána zkypřenou

zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
6. Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která se

zřetelem ke složení půdy musí trvat minimálně 10 let.
7. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy lidské pozůstatky,

pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a
vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

8. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem Krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li
exhumaci vtrestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na
exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal, provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci
provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen
přenos možné nákazy.
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Článek S
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 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 spáry,

která činí 800 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 vjedné 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 stejnoměrně
odstupňováno.

1. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky
dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu kjednotlivým hrobovým

místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců

hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

2. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,
do původního stavu.

Článek 10
Sankce

Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích, zákona o obcích a
souvisejících obecně závazných právních předpisů.
Přestupku se dopustítaké ten, kdo dle zák. č. 256/2001 Sb., v platném znění
je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i přes
písemné upozornění správce, zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem
dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.
Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč ve smyslu 5 26 zákona o
pohřebnictví.
Za přestupek se nepovažuje jednání uvedené výše, které je správním deliktem, postižitelným
podle zvláštního právního předpisu.
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Článek 11
Ostatní ustanovení

Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí
fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí osoby stanovené starostou obce Přibice.
Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit starosta obce.

Článek 12
Závěrečné ustanovení

Tento Řád veřejného pohřebiště obce Přibice byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho schválení stanovené tímto
zákonem (~ 41). Tento řád je nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení. Řád veřejného
pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obce Přibice po dobu 15-ti dnů a po celou dobu
platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

Mgr. Marie Bednářová
starostka

Ing.JanČábelka
místostarosta

Ing. Jiří Valášek
místostarosta

Vyvěšeno: ~ĺť-ľ‘f~? z.o~‘~

Sňato: ~ ‚-‚ý 1O4“~~

OBEC P~IBICE
691 24 PŘIBICE 348

iČ: 00600211
DIČ C2006902r1

Řád veřejného pohřebiště. Stránka 7


