obec olbramovice
jako provozovatel veřejného pohřebištu
poaie-§ 1ó odst. t zák. č.2561200l
Sb,, o pohřebnictví a o zm8ně některýcr,
,aťon,io ve znění pozdějších
(dále jen zákon o pohřebnictví) l
l::9tbŤ
'

vydavá v souladu s ustanovením
§ l 9 citovanéh o záŘona

ŘaO pro pohřebiště v Olbramovicích
l,

zastupitelstvo obce olbramovice schválilo
tento Řád veřejného pohřebiště obce
na
svém zasedání dne 18.2.2020,
'Iento
Řád veřejného pohřebiště (dále.jen,,Řád";
se vydává po předchozím

2,

[:á',!','&,||i|)-:fiťočeského'krajó

souhlasu
pod.

v'pra)e' Žě'án.- ei.zozó,-uyáuner,o

ú""flT:1,1,".",

l,

Provozování PohřebiŠtě je nedílnou součástí
veřejné infrastruktury

a službou ve
veřejném zájmu v samostatné působnosti
obce.
Provozovatelem i správcem uór.lnelro pohřebiště je
obec olbramovice, Ič: 00232416,
se sídlenr olbramovice ves l58, PSČ zšg
u,tel.:i 178l2454,www.olbramovice.cz

^
2,

Clánek 2
Působnost řádu pohřebiště
l. Ustanovení tohoto Řadu se vztahují:
na veřejné PohřebiŠtě v obci Olbramovice k.ú. Olbramovice
u Votic, p.č. 80, jehož
jsou:

a)

součástí

r
r
r
.

místa pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobu
místa pro uktádání lidských pozůstatkůdo hrobek
místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
márnice

vnějšíhranice těchto pohřebišt' jsou vymezeny zdía kovovými
vrátky.
J.

Řaa;e závazný pro provozovatele/správce a dále pro subjekty, zajišťujícípohřební

sluŽbY, Pro obstaratele pohřebních á jiných úkonů,nájemce
hrobových a urnových
míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohiebiště včetně
osob, které zde
s Prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nóbó najemce
provádějí práce a pro
ostatní veře.jnost.

Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb a dólka tlecí doby

l. Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány zejménatyíozákladní služby:

a) ná.jem hrobového místa

.
.

pro hroby, hrobky
pro uloženílidských ostatků v urnách

b) sPráva a ÚdrŽba
Pohřebiště včetně_inženýrských sítí,zeleně,
oplocení a mobiliáře
údržbapáteřních komunikac
í, zpe,vněných ploch a zeleně,
c) vedení předepsané evidence soul,iselicí, pi;;;;;liim
pohrebiste,
d) zajiŠt'ovánísběru, třídění, odvozu u
iituioi.. oJpujď"e.tně biologicky nebezpečných
spravování a udržování objektů
na pohřebišti (márnice),
e) vykonávání dozoru nad dobržováním
tohoto raď
Í) zveře,jňování informací v místt nu
auno,n porrr"uisti obvyklém pro potřeby
veřejnosti,
2' Na veřejném PohřebiŠti obce jrou.
doplňkové služby na žádost nájemce
hrobového zařízení |9:kytovány
ei n.Óuty, ř,.r.'n.;ro"
nájmu,
[iTr:'ff'il'ji

k;ňá"árfi..nc

a)

b]

c)

d)

e)

f)

ffi}'#lff

se zetlelými, nezetlelými

i

zpopelněnými lidskými ostatky
v rámci

výkopové práce související s pohřbením
nebo exhumací,
pohřbívání,
provádění exhumací,
ukládání lidských ostatků,
údržbaaúpravahrobových míst,

3'

Při nakládání s hrobovým zařizenímjako
s věcí opuštěnou bude provo
zovatellsprávce
PohřebiŠtě PostuPovat podle občanúého,atoniřu
nBmecké
iopuštěné
hroby se na
pohřebi šti nenacházi).

4'

V souladu se stanoviskem okresního úřadu
v Benešově, okresního hygienika
ze dne
5'4'2002 ěj' 1402'2l9/O2-Zub je na základě
zákonao pohřebni.tui tí,rito-Řádem pro
uloŽení lidských ostatkŮ do hro"bů stanovena
na obou pohřebištích tlecí doba v
délce
minimálně l0 let, Pohřbívání do standardních
hrobů u dospělých osob a dětí od l0
let hloubených nejméně 1,5 metru a
u dětí mladších l0 let nejméně 1,2 metru
dle
hYdrogeologického Posudku č.02 4 03
ze ane o:zoo 2 zpracovalré firmou Water
Systém S. RNDr.

-

5'

J. Šnévajsem,který je prilohou

Řá;.

VŠichni zemřelí nezávisle na mistě úmrtí
mohou být na tomto veřejném pohřebišti
Pohřbeni, ale Pouze se souhlasem provozovatele/správce pohiebistě,
Den před
.
uloŽením lidských PozŮstatků je potře.ba
předložii |.oiorouuteli/správci kopii Listu
o
Prohlídce zemřelého, kterou ulóziminimáině po ti.Jiáouu prjiáž!-ňiuii"""r
knihy.
"

čHnek 4

Doba zPřístuPnění Pohřebiště, povinnosti návštěvníků,
způsob a pravidla užívání

zařízení

1

,

2,

PohřebiŠtě je místo veřejně přístupné, bez
stanovené provozní doby

a uzamykání.

Provozovatel/sPrávce pohřebiŠtě miže zoprávněných
důvodůpřístup veřejnosti na
PohřebiŠtě nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např.
v době provádění
terénníchÚPrav, manipulování s lidskými ostatky
v ramci pohřebiště, exhumací, za
sněhu, náledí aPod., Pokud nelze ,áli"tit bezpečnost
návštěvníků.
provozovatel/správce zabezpečí
v zimním ouaoui nezbytnou údržbuhlavních
komunikací pohřebiště v zájmu zaj ištěníbezpečnosti.

3'

4'

|r'J;'do

l0let

věku je dovolen vstup na pohřebiště
pouzevdoprovodu dospělých

osobám Pod
návYkovýc!
_vlivem
1 gsrch9tropních látek
zakázán, rovněž
je zakázáno poŽíráníuitónoti.ffi

je

vstup na pohřebiště

napo.1ri na pohřebišti.

5, Na

PohřebiŠti
dovolena jízda
_není
.u.ozidly s výjimkou vozíkůinvalidních občanů.
Chodci mají vŽdY
Přednost přeá vozidl.y, Nu porri"uisti je rovněž ,akarinopohybovat
"*'
se na kolech, kolečkových bruslích, koíoběžká.rr,
rtJ"uáu.a".r,

ufJ.

6,

NávŠtěvnícijso3l Povinni chovat se na pohřebišti
důstojně a pietně s ohledem na toto
místo, řídit se Řadem pohřebiště. Zejménanení
návštěvníkůmpohřebišt,dovoleno se
zde chovat hluČně, PouŽÍvat audio a video prlirue.,
kouřit, používatalkoholické
náPo.ie a -iiné omamné látky. odhazovat
oapaařy mimo odpadkové nádoby, nechat
volně Pobíhat PsY, koČkY a jiná zvířa,ta u poiziruip.ár,o.y
pohřebiště ijeho vybavení
k jiným účelům.než k jakým jsou určeny

7,

ZhYgienických dŮvodŮ není dovoleno na pohřebišti pít
vodu zvodovodních qýpustí.
RovněŽ není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních
obalech mimo pohiebistě,

8, Svítidla mohou

návŠtěvnícia nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen
pokud jsou
zabezpečena proti vzniku požáru. provozovatel
.
může
v odŮvodněných PříPadech používánísvítidel na pohřebišti
omezit nebo i zakázat.

vhodným zPŮsobem

9, Ukládání nádob,

nář.adÍ,jiných předmětů, včetně dílůhrobového zařízení
na zelené
PásY a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby nu oopuJtý na pohřebišti
s|ouŽÍ jen Pro
mimo oopaau 'stavebního a
.ukládání odpadu z pohřebiště
nebezPeČného. Pokudje na pohřebišti zavedeno třídění
odpadu, je nutno toto opatření

-

respektovat.
l 0,

NávŠtěvníkŮm je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé
zeleně na pohřebišti.

l l , Na PohřebiŠtije Povoleno provádět práce pouze v takovém
rozsahu a způsobem, ktery
stanoví tento Řád a prouoróuatel/správce.
12,

Na PohřebiŠti je dovoleno umístěníreklam pouze na vyhrazených místech po
Předchozím souhlasu provozovatele/správc. pbhi.bistc. Není dovoleno umístění
reklam na Stromech ani zařizenich pohřebiště ani hrobov}ch místech
a hrobol}ch
zařízenich.

l3,Na PohřebiŠti není rovněž dovoleno pořádat presenční akce soukromých subjektů
zaměřené na výko.n následné služby pro nájemce či jimi nabízeného
zaozi. Všechny
Podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakekóti práce či služby pro nájemce,
mají oznamovací povinnost k této činnosti vůčip.ouorouáteli/správci póhiebistc.

l4,VŠechnY osoby, vykonávající činnosti, souvisejícíse zajištěním řádného provozu
PohřebiŠtě, jsou Povinny tak činit v souladu ,. ,áko.,"- o pohřebnictví a s ostatními
Právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy
s vědomím ProVozovatele/správce pohřebiště, nebo s jeho předchozim
souhlasem, je-ii
ho dle tohoto řádu potřeba.

Clánek 5
Povinnosti provozovatele a správce
pohřebiště

l,

Provozovatel a správce pohřebiště je
povinen zejména:
o náJ" stanovit stělne podmínky
pro sjednání nájmu dle
b) zdržet se ve,styku spozůstalými
chování nešetrného kjejich citům
a umožnit při
smuteČníchobřadech ÚČast registrovaných
církví,
nábozenských
společnostía jiných
osob v souladu s
Projevenou u"ůlí,",n#,"*bi,'u pot"o se
tato
ósoba během svého
živoíake smutečnímu obřadu nelyslo
vila, tik'é rj souladu s projevenou vůlí
uvedených v § l14 odst. l občanskéňo
osob
,at""ir.",li.-li p.ouo"ovateli známa.
b) Vést evidenci^související p.ouorouáním
pohř.uilto v rozsahu dle 27 zákona
' knihy, nebo
§
o
.T.řo""i.te p"a"uJ'. i"e"i frekvencí
fii§#'rji.rffi]lr,X'.uné
"
c) Ukládat ListY o Prohlídce zemřelého do spisovny
popřípadě i doklady o zpopelnění
dle
archivačníhoa skartačního řádu
obce.
d) VYřizuje stÍŽnosti včetně reklamací souvisejících
e) UdrŽovat aktuální Plán pohřebiště s vedením s provozem a správou pohřebiště.
.uiá.n.. volných míst. Zájemcům
uzavÍení náJemní smlouvy je povinen
nu;.;i"ň zááo., nechát nahlédnout do plánuo
pohřebiště a evidence votnyóh
mist.
V
D PříPadě zákazu Pohřbívání bezodkladně písemně informovat
nájemce hrobových
míst' Pokud je mrr známajejich adresa
a'souřasně informovat veřejnost o tomto
z.ákazu v místě na daném poňrěUiSti
obvyklém.
g) V PříPadě ruŠeníPohřebiitě provo.zovatel postupuje
dle ustanovení § 24 zákona o
Pohřebnictvi a je bezodkladn8 povinen u. ,.ne.,iřzrieastncným
osobám a veřejnosti
splnit veškerou informačnípovinnost.
h) PřiPravit k Pronáj11l n9vá
-irtu pro hroby, hrobky, urnová místa apod. pron ajimat
tato místa a Provádět obnovu nájmu zaj.emcům
,u iŠa^in"k,stanovených zákonem o
tak, uúy urnlkly ucelené řady }rrobouY.r,',nirt
stejného

a)

i)

j)

n'fir"j;"Tfi;;ffiť'-

ffi*Tfti.u,í,;*lí:'n

ZajiŠt'ovat Údťbu veřejné zeleně na pohřebišti,
provádět úklid cest
společných zařízení.

a

údržbu

Zajišt'ovat sběr, třídění a likvidaci všech
odpadů z pohřebiště,
k) PÍsemně upozornit nájemce na skončeni s.iednanj
doby nájmu nejméně 90 dnů před
jejím skonČením,Není-li mu trvalý pobyi,
n"Úo .iáio nájemce znám, uveřejní tuto
informaci v místě na daném potrieúisii
sjednané doby nájmu.
"u"yr.iě-,-n.;rnene 60 dnů před skončením
ZabezPeČovat výkoPY hrobŮ a sluŽby související
s pohřbíváním, manipulací s lidskými
ostatkY, exhumacemi a ukládáním zpopelněných
ortutků. Tuto povinno.ir,iz. zajistit
j u třetího
subjektu po protokolárním piedání pracoviště
.
a nejbližšíhookolí,
m) UmoŽnit oPrávněným osobám manipulaci
lidskými ostatkY v rámci pohiebistě nebo proř.a"ninezetlelými i zpopelněnými
exhuÁace
podmínek
stanovených zákonem o pohrebni ctví atímto
Řááem.

l)

; ;i.Ú;i,

.L

lx roČně připravit návrh na předán a převzetí náhrobků a ostatního
hrobového zařízenÍ, které si nájemce neodebere,
nóbo nezajistí prokazatelně jeho
odstranění do 30 ti dnů po skončenínájmu,
ač byl k
vyzván.

n) AlesPoň

í

;;"

Členet 6
u žívání hro bovéh o m ísta

'

l

Nájem hrobového místa vzniká
na základě smlouvy o nájmu hrobového
uzavřené mezi Pronajímatelem pohřebiště
místa
u
nájemcem (dále jen smlouva
nájmu)' Smlouva o nál'u musí
mít písemnou^"Á
Á;;" a musí obsahovat určenídruhuo
hrobového místa, jeho iozměry
a výši nájemného,

2, K uzavření smlouvy

o nájmu

n-T,:T:-:

ta)e,zájemce o nájem povinen
poskytnout

pronaj ímatel i/správc i pohřeb
i ště ze.| menatyto
údai e :

a) jméno a Příjmení zemřelé

;;;r''i'o"n';"zůstatky nebo ostatky jsou na
pohřebišti uloženy, místo a datum
"'"o;:
je;iiió nuro)Joiuii-ni,
b) List o prohlídce zemřelého,

c) Údaje o ,iiných lidských

pozŮstatcích v rozsahu
jiných lidských
PozŮstatkŮ, datum uloženíliáských pozůstatků-il; ,identifikace
tidských
ortutků
na pohřebiště
vČetně jejich exhumace, určení,hroboueno
.ruriu,
rrrouuty pohřbení, druhu rakve
----)
u|od., u lidských ostatků druh a číslo
,. záznam
d)
o nebezpečnénemoci, po\ud riasle pozůstatky,
které byly uloženy do hrobu
hrobky, byly touto nemocinak aženy,
.nebo
e) jméno, PříimenÍ, adresu místa trvalého pobytu
a data narození nájemce hrobového
místa, jde-li o fYzickou osobu, nebo
obch"ár; j,";;" názey nebď obchodní
firmu,
sídlo a identifikaČni ČÍsloosoby nájemce
hrobové'Ú.írtu, jde-li o právnickou osobu,
datum uzavření ná.jemní smlouvy a
dobu trvání závazku včetně údajůo změně
smlouvy,

urny,

,

,

0

g)

Úda,ie o hrobce, náhrobku a hrobovéh
o zařízenidanéhohrobového místa, včetně údajů
o vlastníku, Pokud je znám, není-li uturtnit
..n
.a
u ilr.ut u jméno,
příjmení,trvalý pobyt, datum narození,
".;.ěr,e
Jméno, PříjmenÍ, ud"su trvalého pobytu
a dalšíkontakty na osoby, které budou po
smrti nájemce na základě určenépósloupnosti
pot.aeávat v nájmu,

;ř;;.

h)

3'

ZměnY výŠeuvedených údajůa.skutečnostíje
nájemce povinen bez zbyteěného
odkladu oznámitprovozovateii/správci pohřebišřě. J'

4'

V PříPadě, Že

se jedná o nájem hrobového místa v podobě
hrobu, musí být doba, na
niŽ se smlouva o nájmu uzávírá, stanovena
tak, aby od pohřbení mohla být dodržena
.
tlecí doba stanovená pro pohřebiště minimátn|
Í+

Ět,

5,

Nájem hrobových míst se sjednává zpravidlana
dobu l5 let.

6,

Platným uzavřením nájemní smlouvy k
hrobovému místu na pohřebiš ti vznikánájemci
Právo na místě zřídit hrob, hrobku, umové místo, včetně
vybudování náhrobku a
hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.)
a uyrar., květiny, to vše v souladu
s obsahem nájemní smlouvy,
tímto. Řádem
pokyny provozovatele/správce
PohřebiŠtě, s následnou moŽností uložit v tomto miite tiasté pozůstatky
a lidské
ostatky.

a

7'

Nájemní Právo khrobovému místu lze přenést
na třetí osobu pouze prostřednictvím
Provozovatele/sPrávce PohřebiŠtě novou smlouvou. Současně s převodem
nájemního
Práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, nan.out
u nebo hrobového zařizení

PoVinen PředloŽit Pro Provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu
uvedených věcí do
vlastni ctví j iné osoby, nezůstáv ají-l i i nadále
u ;erro viastnictví.

8,

UloŽením konstrukce pro ukládání. vykopané zeminy
při výkopu vedlejšího hrobu a
nutné kamenické
na
přilehlém
hrobovém
místě, to vše v odůvodněných
.Práce
PříPadech a na nezbYtně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve
smyslu § 25
zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového
mista, nebo zařizení a
vznikne-li tímto Škoda,je Povinen hrobové místo uvést
do původníhostavu, nebo
Škodu nahradit_ten, kdo ji zpŮsobil. To platí i vpřípadě,
že škůdceke své činnosti

přibral třetí osobu.

9, Nájemce je Povinen vlastním nákladem zajišt'ovat údržbuhrobového
místa a
hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smloŮvou o
nájmu a v následujícím rozsahu
a 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,
kteý by
naruŠoval

c)

svým vzhledem okolí, průběžnězajišťoval údržbuřrrobóvého místa, jakož
i
zajiŠt'ovat
ÚdrŽbu hrobového zařizění na vlastní náklady tak, aby jejich
PrŮběŽně
stav
nebránil užíváníhrobových míst ostatních nájemců a dalších
osob,
odstranit vČas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhoielých
svíčeka další
PředmětY, které..naruŠujíestetický vzhlód ponreUistÉ. Neodstraní-li tyto předměty
nájenrce hrobového mÍsta, je provozovatel pohřebiště oprávněn
tak učinit sám.

l0. Nájemce je Povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je
narušena
jeho stabilita a ohroŽuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších
osob. pokud tak
nájemce neuČiníPo uPlynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele/správce, je
Provozovatele/sPrávce oprávněn zajistit bezpečnost nu nákludy a rizikó nájemČe
hrobového místa.
11.

Je zakázáno odkládat díly hrobového zařizeni na sousední hrobová místa, nebo je
opírat o sousední hrobová zaíizeni,

l2. Při uŽÍvání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.
Se
zPoPelněnými lidskými ostatky můženájemce manipulovat a ukládat je na ponreuiste
pouze s vědomím provozovatele/správce.
13.

je povinen strpět číselnéoznačeníhrobových míst provedené
Provozovatelem/sPrávcem, tato číslanepřemíst'ovat, nepoškozovat a nepoužívaí

Nájemce

kjiným ÚČelŮm. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně Úmístěný
odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkajícíse upozornění nájemce na

skoněení doby nájmu.

l4.Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnostizákona č,
89l20l2 Sb., občanský zákoník (ť. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od

l. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnémuÚřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,

l5. Pokud byla hrobka opuštěna před účinnostízákona č.8gl20l2 Sb., občanský zákoník
(d. Před l. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem
Pozemku (viz. ustanovení § 3056 zákona č. 89l20l2 Sb., občanský zákoník) nebo

obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz, ustanovení 996 zákona ě. 8g/2}l2
§
Sb., obČanský zákoník), Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto

Po§tuPem stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem
pohřebišti (na qfvěsce). U opuštěného hrobu se postupuje shodně.
lÓ.

na

veřejném

BYI-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončenímnájmu
k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s
§ 2225 občanského

zákoníku při skončenínájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnťr od
skončenínájmu. Při odevzdání hrobového zaŤízenínebo hrobky si nájemce vezme vše,
kromě uložených lidský ostatků, at' zpopelněných nebo nezpopelněných, protože
v souladu s § 493 občanskéhozákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

l7.Po zániku nájmu se lidské ostatky

i

nezpopelněné zpopelněné ponechají na
dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské
ostatky v prŮběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není_li možné
vyuŽÍt Úroveň dna hrobu, uloži se lidské ostatky do společnéhohrobu téhož
pohřebiště.

18.Při nesplnění bodu 16 je hrobové zaŤízeni umístěno na hrobovém místě po zániku
nájemní smlouvy bez právniho důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není
odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci
svépomoci hrobové zařizeni odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka at' si
zařizení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízeni ponese
vlastník hrobového zařizení, Pokud na dalšívýzvu vlastník nereaguje a náklady na
odstranění a skladné překročívýši odhadované ceny hrobového zařizení, provozovatel
hrabové zaíízeniprodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů.

l9. Některá hrobová zařizeni nebo hrobky lze provozovateli darovat písemnou darovací
smlouvou.

čHnek 7
Podmínky zřizení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

l.

Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařizeni na pohřebišti, nebo úpravě již
existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném
předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele/správce za jim
stanovených podmínek.

2, Podmínky ke zŤizení hrobového zaíízenimimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
a) určírozměV, tvar hrobového zařízeni, případně druh použitéhomateriálu, minimální

hloubku základ:ů, šířkuuliček mezi hrobovým zaíizenim, způsob uloženízeminy a
odpadu pŤi zŤizováni hrobového zařizení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly
hrobového zařizení musí být mezi sebou pevně kotveny,
b) základy musí být provedeny do nezamrzajícíhloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem
na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy,
c) zák|ady musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce
základové spáry, která činíminimálně 80 cm,
d) základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působenípovětmosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného popř. cihlového zdiv a,
e) zadni rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobŮ,

?

1

J.

při stavbě hrobky je navíc
nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup
k sousedním hrobovým místům)
vYtvořit zadáni pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (tvar, odvětraní, typ
terénu a půdy, velikost hrobky)
navrhnout materiály a hlavní konstrukčníprvky včetně požadavkůpro osazení hrobky
hrobovým zařízením kamenickou firmou (zák|adové pasy, beton, výztuže, betonové
tvámice) na zák|adě předloženého statického výpočtu
Provést uloŽení přebytečné zeminy a odvoz na skládku, dodržování hygienických
předpisů a opatření
zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametru pro
zvolený materiál stavby
zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výzíuže,zhotovit otvory pro patra, za|it
betonem a zhotovit odvodnění
ukonČit stavbu betonovým věncem, popř. vnitřním zakrytím stropnicemi a následnou
izolací proti povrchové vodě
dodržet minimální světlost otvoru pro spuštěnírakve s možnostíopakovaného otevření
bez nutnosti demontáže hrobového zařízení
užívánidokončenéstavby je možnépouze se souhlasem provozovatele

Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí
na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce,
neprovádÍ-li tyto práce sám, přičemžje ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak
dle pokynů provozovatele/správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto ŘaOu.

4.

V průběhu zhotovování, údržby,oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zaíizeni
na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa zaudržovánípořádku, za skladování
potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem/správcem
pohřebiště, Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i
vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhoždne
odvést na určenémísto skládky a případně uložit do příslušnéhokontejneru. Při těchto
pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívanykjinému účelunež ke
komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

5.

Po skončeníprací je nájemce povinen na svůj naklad uvést okolí příslušného

6.

Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím

7,

Vlastník hrobového zaŤizeni je oprávněn odstranit hrobové zaíizenízpohřebiště po

hrobového místa a místa, která při práci zneěistil, do původníhostavu nejpozději do 48
hodin. Ukončení prací je nájemce povinen nahlásit provozovateli. Spolu s tím nahlásí
změny hrobového zařízeni, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou
evidenci. Totéžplatípři likvidaci hrobového zaíizeni včetně základi a stavby hrobky.

písemným
povolením provozovatele/správce, ktery můženájemci pŤikázat odstranění vysazené
dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce
hrobového místa.
předchozím projednání s provozovatelem/správcem a nájemcem hrobového místa.

čtánek 8
ukládání lidských pozůstatkůa exhumace lidských ostatků

l,

Otevřít hrob nebo. hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky
nebo
Provádět exhumaci. je oPrávněn pouze provozovatel nebo správce pohřebiště nebo
Provozovatel Pohřební sluŽbY, kte{ý na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá
na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz. čl. 9).

2,

Obdobně jako Při Přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel/správce
dbá
na too abY Převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo dolozeno alespoň
úmrtním
listem a PrŮvodním dopisem s uvedením, o číostatki se jedná, odkud jsou (číslo
hrobu a název Pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz provááěl,
u umy
PostaČÍPředloŽit doklad o zpopelnění, ktery obsahuje údaje shodné s identifikačním
Štítkem.TYto dokumenty by měly být podkladem pro evidenci související
s provozováním pohřebiště.

i

3, V době Po Úmrtí nájemce,

má-li být tento uložen do hrobu , jehožbyl nájemcem, zajistí
Provozovatel/sPrávce Úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo od
jiné zmocněné osoby, Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní-smlouvyi
předmětnému

místu, zŮstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce

provozovatele o místo pečovat.

s

povinností

4. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby můžebýt

s nezpopelněnými i zpopelněnými
lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouie na'základě předchozího

souhlasu provozovatele/správce pohřebiště.

5.

6,

NezPoPelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny
nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou záaost nájemc!
hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a io jen
s PÍsemným souhlasem provozovatele/správce pohřebiště. Převoz exhumovaných
nezPopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednan u
Provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového
místa doložík žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtípodle § 22 odst. 2 zákona o
pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § l14 ods, l občanského zákoníku.
Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemce
požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelemjejich zpopelnění v krematoriu
zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti můžepodle čl. 12 schválit pouze
provozovatel pohřebiště.

je

7.

VŠechny rakve včetně exhumačníchmusí být oznaěeny štítkemnejméně se jménem
zemřelého, datem naíození,datem úmrtí,dnem pohřbu anázvemprovádějící pohřební
služby.

8.

Rakve, použitépři pohřbívání do země, musí být lyrobeny ztakoqich materiálů, aby
ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Zazetlelé se považujízbytky
rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držicívcelku, Taktéžqýplně
rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů.

9.

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použítrakve
dřevěné z materiáIu
trvanlivostí, do které je umístěna polovičn í
zinková vložka, nebo

s dlouhou

kovové nebo dle

CSN Rakve.

Čhnek 9
podmínky pro otevření hrobu nebo
hrobky provozovatelem pohřební služby
l. Provozovatel Pohřební sluŽby smí otevřít hrob nebo hrobku
na pohřebišti pro uložení
lidských pozůstatků, nebo lidských o.statků, kprovedení exhumace, popř.
kjiným
ÚČelŮm, Pokud provozovatel pohřebiště oUarzi v dostatečném
předstihu
a)
b)

c)

d)

před
samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
PÍsemnou Žádost vypravitele pohřbu a nájemce hrobu o otevření hrobu nebo
hrobky
provozovatelem pohřební služby,
koPií té Části smlouvY uzavřené mezi provozovatelem pohřební
služby a vypravitelem
gohibu o vYPraveni nohlbu, která přikazuje pohřbít do prislusného hrobového mista,
doklad o oPrávnění Podnikatelské činnosii v oblasti provozování pohřební
služby a o
oPrávněnosti vYkonávat podnikatelskou činnost technické služby _'práce
kopání hrobů
na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
ProhláŠenÍ,Že uvedené práce zajisti provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,

a s použitímvlastních pomůcek náradi a na vlastní
odpovědnost,
e) osvědČenío získání Profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzeni
o absolvování školení
hrobníkŮ od zaměstnance pohřební služby, ktery bude ňrob nebo hrobku
otevírat,
0 doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

g)

vlastními zaměstnanci

i

návrh na Protokolární předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií
PřísluŠnéhohrobového místa před jeho otevřením ; fotografie bezprostředně
sousedících hrobů.

2.

Zaměstnanec Pohře.bní
.služby, ktery bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
Provozovatelem pohřebiŠtě seznámen s řádem pohřebiště, místnímipodmínkami a
sjinými informacemi nezbytnými pro bezpečnéa nezávadné otevření hrobu nebo
hrobky.

J.

1

ProvádÍ-li otevření hrob,u nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby,
Provozovatel/správce pohřebiště je oprávněn kdykoli zkontrolovat pruběh prací a nebo
PoŽádat o PřeruŠeníprací - v takovém případě je zaměstnan.c prouozovatélepohřební
služby povinen práce neprodleně pozastavit.

4.

Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doby od posledního pohřbení, je možné
Provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci
s nezetlelýnti lidskými ostatky.

5.

Provozovatel/správce pohřebiště můžeodmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou_li
k tomu závaŽné dŮvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u ňcňoz by
musely být přeruŠeny hlavní kořeny, pokud je pohřebiště a jeho porost vnepříznivém
stavu v důsledku vichřic, deště nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

6. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uloženído hrobu
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

zasypána zkypřenou

7,

Provtlzovatel/sPrávce pohřcbiště zajistí při
otevření hrobu a hrobky provoz na
tak, abY nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vylouč.n
11,||1tisti
ir.no, možné
naKazy.

8,

NákladY vzniklé. Provozovateli/správci pohřebiště v souvislosti s
otevřením hrobu
nebo lrrobkY hradí ten, kdo o otevření požádal, Provozovatel
pohřebiště má nárok na
Úhradu Přiměřených nákladŮ za poskytnuté výše uvedené a
dalšísouvisející služby.

článek 10
Dřeviny a lavičky
l, DřevinY lze na PohřebiŠti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele/správce,
Jedná
se o dřevinY, které bY vbudoucnu vykazovaly znaky vzrostlých
stromŮ a mohly
2.

způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků,

by

Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy
se
nájenrce PÍsemně zaváŽe k tomu, že bude místo užívatpóur. Ř
uloženízpopelněných
lidských ostatkťl.

3.

Provozovatel mŮŽe dle svého uváženía bez souhlasu ná.iemce odstranit
vysazené
dřeviny, k jejížvýsadbě nedal souhlas,

4. Likvidovat

vzrostlou zeleň lzejen při dodržování zvláštního předpisu (viz. zákon
o
ochraně přírody a krajiny).

5. VŠechna trvalá zeleň,
pohřebiště.

6.

vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele

Nájemce ani návŠtěvníkpohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předch ozího souhlasu provozovatele,

7. Pevné i

Přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel/správce nebo osoba,
které k tomu udělí provozovatel/správce souhlas s určenímrozměrir, tvaru a umístění a
povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu.

8. Lavičky mohou
9.

užívaívšichni návštěvníci pohřebiště.

Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového
zařízení Provádějí nájemníci nebo podnikajícífyzické osoby či právnické osoby
nájemcem pověřené.
článet< 11
Sankce

l.

2.

PoruŠenítohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i)zákonač.25112016
Sb., o některých přestupcích jako přestupek pro_ti veřejnému pořádku, zvláště pokud
ÍYzická osoba porušípodmínky uloženév tomto Řádu pri konání pohřbu nebo pietního
aktu.
přestupku se dopustí také ten. kdo dle z,ákonao pohřebnictví:

a)

l písm. f) zacházis.lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky
na
PohřebiŠti zPŮsobem dotýkajícímse důstojnorti
nebo mravního cítění
veřejnosti,
""-r"lého
b) V rozPoru s § 4 odst, 1
PÍsm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev
s lidský,mi pozůstatky nebo urnu s lidskými
ostatky,
c) V rozPoru s § 4 odst. 1.!1rr, h) neoprávněně
otwře na pohřebišti hrob nebo hrobku
nebo neoprávněně provádí exhumaci.
J.

V rozPoru s § 4 odst.

Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše
l00 000,-Kč ve smyslu § 26
z,ákt-l rla o pohřebnictví.

Článek l2
ostatní ustanovení
l, Právní vztahY neuPravené tímto řádem,vztahující se k provozování
pohřebiště, se řídí
zákonem
o pohřebnictví,

2,

Pokud se PÍsemný stYk Provádí doručenkou na adresu nájemce
místa na pohřebišti,
platí fikce doručeníuplynutím posledního dne úložnílhůty
u pošty,

Kontrolu dodrŽování tohoto Řádu provádí pověřený pracovník obce
olbramovice
Výjimkrr zŘádu pohřebiště dle in'dividualni dohoáy'r,lz. schválit provozovatel
pohřebiště,
4,

jeho část, včetně hrobových zařízeni.jsou zapsány
v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na izemi památiového'zájÁu,
či jsou
V Seznamu váleČných hrobŮ a pohřebišt', vztahuji se na péči
o ne zvláštni právní
předpisy.
Pokr-rd PohřebiŠtě. nebo

Clánek l3
Zrušujícíustanovení
l, Dnem nabytí účinnostitohoto schváleného Řadu pohřebiště se zrušuje v celém
rozsahu Řaa pro pohřebiště, schválený zastupitelstvem obce Olbramovice dne
26.4.2012,

Článek l4
závěrečnéustanovení
l. l-ento řád.ie účinnýdnem 1,4.2020.
2.

Řaa

veřejnélro pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecniho úřadu
po celou dobu platnosti tohoto Řádu na

v Olbramovicích po dobu 15-ti dnů a
pohřebišti na místě obvyklém.

V Olbramovicích dne 20,2.2020

@**-*;"
starosta obce

