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Čl. t - úl'odníustantx'etlí
t. tiác1 uprar,u.ic pr()\'ozpohřcbištča urtttlvé'htl liájc vc V),šŠirlBrodě p.p'č.264lO00 a p.p.č.
2621000.
2. Provclzovatcl poliřebiště zajišt"t"tic prtll'tlzclv/iní polrřebiŠtě v sclLrlacltt s ustatrovcnínr r\|8
odst. 2 zaikona prostřec1nictr,ítn: Po|rřcbrlí sluŽba Zetlran . Zemant.rvá. s.r.cr.' Šunravskii u|.7'
C]csl<é Budč'iovicc 371
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Dlt.

077-].5175Ó02

Čt. tI - provozní tloba pohřehiště
Provoztrí dobet, v.je.jírnŽ průběhu jc polrřebiště zpřístupr-rěno veřejllosti se s1antlvi takttl:
celoročnčod 7.00 lrod do 19.00 hodin
C|.
l

llt - pořírdck na pohřcbišti

.Nál'Štěvnícipohřebištč jsclur por'inrri zclrŽct se takového.jednárií. ktcré by se dtltýka|tl
důstojriosti zcrnřclÝch lle btr llll.at,trí|rcl cítěrrípozůsla|ých a veřejnosti. zejrlténa chclvat se
hIučrrě. poLrštět př.enosnc< nosičc zvu|tu. poŽívat alkoholickó rrápo.ie. otnamné a ps1,chotroprrí
látky. odlrazor,at odpac1k1, nlirrro rtiídob k ttllnu r:rčcnýclr a pouŽívat prostory pohřcbiště a
.ielro vl,bavcr.rí |<.jirrýrrr ritlclťlt'n^ ncŽ k .iakj'nr.jstlu určcny'

2. Na poliřcbišti.jc ttrtlŽné sc zc|tŽor,.at p(ruze v.prclr,tlztlí elobě pohr"cbiště stantlr,'órré v

c.|árrkr-r 2

tolroto t'ádu.

3' I)čti do l0lct mají tra polrt'cl-rištčpřístrrp p()LlZe l,dopror,otlr-r c1ospč'ló <lsclb'v.
4. Napohřebištč jc zakiiztirlpřístr.rp pcrdlrapilýnt tlsclbiitlr a osobll.nr Sc psv. |točkan-ri ajinýrni
zviřaty.
5. Na pohřebišti ie z'akáz.álltljezdit na.iízc1ních ko|cclr. kolollěŽkttclr. sl<trtcboartjcch a

kolečkolýcli bruslíclr.

6. Vozic]|a (s v1'jín.rkorr invalidrríclr vozíkur) nlcl|tou na pohřebiŠtě vjíŽdčta zdrŽovat sc zde

pouzc se sotlhlascltl spriivce ptlhřelriŠtě a při spltlěníjírnstanoverlých podrrlínc|<. Vozid|a do
irrciilu pohřcbiŠtč.jsouvpoušlětta rrc.j1.l<lzději l hocl před r-rkončenínl statlclvené provozní
dtrby p<lhřebiŠtča současnčnrusí vtlzicllo potrřebiŠtčloplustit rrejpozc1čji30 min. před
uktltlčenínr tóttl clobl. Clioclci rrla.jí vŽ:c1v přcclnost před vozidlv.
7.I)říslup na pohřebiŠtčncbo c|o.jel'ro čais1i rnůŽe spt.ávce pohřebiště

z-

oprávltěnýclr c1ůvoc|ir

omezit ne|lo zllkázltt'
8. Vstup tla roz1l1yIor'r-i a l'syptll.é loLrčliy' je 1lro vcře.inost za|<ázán.Větrce a k-\'tice (bez náclob
ntr voc1u) |ze ttnrist"tlvat.jcn tta plochr," ktcró.isorr tla vs,v'pol'Ých a rtlzpt1lových loLrčkác|r k
( terÓrrrrí úrprav1. rráledí. viclrř.icc. exhunlace. atd.) rra V\,|'Ilezen0tr dobLr

na vodu) lze umist.ovat jen na plochy. které jsou na vsypových

arozpÍyloých loučkách k
tomuto účeluvyhrazené. Správce pohřebiště.ie oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené
květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

9. Ukládání nádob, nářadí

a

jiných předmětů na zelené pásy a místa ko|em hrobových míst

není dovoleno.

Svítilny a svíčkyje nroŽno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotliqich hrobových
místech pouze tehdy. pokud jsou vhodným způsobemzabezpečenyproti vzniku poŽáru. Na
vsypových arozpty|oých loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčkyjenom nal,ryhtazených
plochách. V odůvodněných případech můŽe správce pohřebiště používáníotevřeného
ohně(svíčekapod.)omezit nebo zakázat.
||. Zhygienických důvodůnení dovoleno v areálech pohřebišt' pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelůmsprávce pohřebiště anazaléváni
zeleně při údržbězeleně na pronajatých hroboých místech. Je zakázáno odnášet vodu v
náhradních obalech z areá|u pohřebiště.
12. odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. pokud je na pohřebišti zavedeno třídění
odpadu je nutno tato opatření respektovat.
10.

l3. Návštěvníci nejsou oprávněni provádětiakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bezjeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možnése souhlasem správce
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu (zák. č.84l|990 Sb., o právu shromaŽďovacím. ve znění pozdějších
předpisů).

l5. Na pohřebištije povoleno provádětjakékoli práce pouze v takovém rozsahu
způsobem. kteý stanovítento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

a takovým

čt. tv- rozsah s|užeb poskytovaných na pohřebišti
pohřebiště
Správce
poskytuje a sjednává zejména následující s|uŽby:
l. vykopové práce související s pohřbenírn a exhumací
2. pohřbívání
3. provádění exhumací
4. ukládání' rozptyl a Vsyp zpopelněných Iidských pozůstatků
5. pronájem

hroboých míst

6. vedení související evidence o hrobových místech a uloŽení |idských ostatků
7. správu a údrŽbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areá|u pohřebiště
8. správu a údrŽbu objektů na pohřebišti(obřadní síně, komunikace' oplocení apod.)
9' zaj

išt'ování likvidace odpadu

Čt. v -povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvis|osti s nájmem hrobových míst
l. Správce pohřebiště je povinen:
a)předat nájemci hrobového nrísta (dále jen ,.nájenrce..) k uŽiváni l,yznačené,číselně
označenéhrobové místo

b) umoŽnit nájemci zřízeni hrobového zařizeni hrobu za podmínek stanovených v článku 9'
c) umoŽnit nájemci užívánijeho hrobového místa azaŤizení pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu azdržet seiakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zaŤizení

je nezbytné, např. v důsledku Živelní pohromy bezodkladně zajistit
bezpečný a plynulý provoz pohřebiště' nebo kdyje třeba provést pohřbení do sousedního
hrobu. kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. v takovénr případě je omezení
s ry,jímkou případů, kdy

přístupu ke hrobovému místu moŽné pouze po nezbýně nutnou dobu, doide-li k zásahu do
hrobového místa nebo hrobového zařizení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je
správce pohřebištěpovinen hrobové místo uvést do původníhostavu'
2. Hrobová místa správce pohřebiště zÍizqe a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené
řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdcl nemá nárok na

individuální umístění mimo vymezený prostor.
Čt. vt - povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen pii tlžívánihrobového místa postupovat takto:
l. Hrobové zaÍizenízÍidit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat
písemný souhlas správce pohřebiště( smlouva o nájnru hrobového místa) a řídit se při
provádění prací jeho pokyny.
2' Provádět údrŽbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízeni 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 zajišt'ovat údrŽbu hrobového místa a hrobového

zaÍízenina vlastní náklady tak' aby jejich stav nebránil uživáni hrobových míst ostatních
nájemců a dalšíchosob.
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z r,yhoře|ých svíčeka další
předměty, které narušují vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového
místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zaYizeni, pokudje narušenajeho stabilita a ohroŽuje
tak zdraví' Životy nebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájemce neučiní,je správce

pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady ariz1ko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (kteý stanoví povolený rozměr,
tvar' barvu, umístění. upevnění apod.) a udrŽovat je v řádném Stavu. Takové lavičky mohou
pouŽívat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné ze|eně na pohřebišti. včetně v.ýsadby nové veřejné ze|eně' zasahovat pouze

Se

souhlasem správce pohřebiště, kteď můŽe ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a
regulace veřejné zeleně.
5' Zajistit na vlastní nák|ady, nejpozději do dne ukončenínájmu hrobového místa, odstranění

hrobového zařízeni včetně uren, jinak s nimi bude naloŽeno podle {i25 odst. 9 zákona'
6. oznamovat správci pohřebiště veškerézměny údajů'potřebných pro vedení evidence
pohřebiŠtě v souladu s $ 2l zákona.

7. Strpět číselnéoznačeníhrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na

daném pohřebišti nebo jeho části.
8. UloŽení lidských pozůstatkůa lidských ostatků nebo

jakékoli dalšínakládání s nimi

provádět jen způsobem, kteý je v souladu s článkem 7'
9. Z'držovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2

Čt. vtI . ukládánÍ lidských pozůstatkůa zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace
l . Lidské pozůstatky můŽe do hrobů ukládat pol]Ze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho
souh|asem. obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťovánímexhumací.
2. Zpope|něné lidské ostatky je moŽné uloŽit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem. kteý stanoví.
3. Všechny rakve určenék pohřbení musí být označeny štítkemobsahujícímminimálně jméno

zemřelého. datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně
a trvale spojeno Šroubem se spodní částírakve'
4. Pro pohřbívání do hrobů musí bý pouŽity takové rakve' které ve stanovené tlecí době zetlí

spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat dí|y z PVC a jinýchneroz|ožitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně. výp|ň rakví můŽe bý pouze z materiálů jako dřevěné

piliny. papír a látky. při výrobě rakví a jejích nátěrů nesmí být zjevně pouŽity toxické látky.

Čl. vtIt - tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobů činí10 let.

Čl. tx - ukládání lidských pozůstatkůdo hrobů
Hroby pro uk|ádání lidských pozůstatkůmusí splňovat poŽadavky:
1. Hloubka hrobu musí být u dospělých osob a dětí od 15.ti let rrejméně l,5 m, u dětí
mladších l5-ti let nejméně 1.2m.
2. Dno hrobu musí leŽet neiméně 0,5m nad hladinou podzemní vody
3. Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloŽeny v hrobě po tlecí dobu, která se zřetelem na
sloŽení půdy musí trvat minimálně 10let.
4. Před uplynutím tlecí doby mohou bý do téhoŽ hrobu uloŽeny da|ší lidské pozůstatky,
pokud je moŽné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva
ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1m.
5. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na Žádost nájemce
hrobovélro místa jen se souh|asern okresního hygienika nebo nařídí-li exhumaci v trestním

řizení 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 nákaz,y.
6. Pokud jsou lidské ostatky uloŽeny v hrobu' není třeba k jejich přemístění, nemá-li bý rakev

otevřena, souhlasu okresního hygienika'
7 . Zpope|něné lidské ostatky je moŽné uloŽit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem

provozovatele pohřebiště a to takovým způsobem, ktery odpovídá podmínkám pohřbívání na
veřejném pohřebišti.
8.

V případě,

Že osoba byla v době úmrtínakaŽena nebezpečnou nemocí, musí okresní

hygienik stanovit způsob nakládání s lidskými pozůstatky při pohřbívání, tlecí dobu ostatků a
případné exhumaci ostatků.
9. Rozměry hrobových rníst jsou:
u

dvojhobu

u

jednohrobu 2,50m x 0.90m

2,50 mx 1,80m

hrob

0'90m x 0,90m
Bočnívzdálenost mezi hroby je stanovena na 0.30 m.
t0. Stav náhrobku a dalšíhohrobového zatízenímusí nájemce udrŽovat Ve Stavu' aby jeho
porušením nemohlo vzniknout ohroženíokolí, popřípadě, že dojde ke způsobení škody či
urnový

zranění osob, nese nájemce p|nou odpovědnost.

Čl. x . zÍizování hrobovéh o zaíízenía podmínky prováděných prací na pohřebišti

l. Podmínky

pro zÍízenílrrobového zaŤizeni hrobu:

a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí
600mn"r.

b) základy památníků a náhrobků musí bý zhotoveny z dostatečně únosnéhomateriálu,

odolného proti působenípovětrnosti např. z prostého betonu či že|ezobetonu, kamenného,
příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) vlastní náhrobek atámy musí bý mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zaŤizeni stejnoměrně odstupňováno
Í) náhrobek nesmí být vyššíneŽ l,80nr a musí odpovídat estetice místa veřejného pohřebiště.
g) Při

ýsadbě okrasných dřevin

na hrobové místo nesmí jejich vzrůst přesáhnout 1,50 m a

přesahovat do uliček mezi hroby. V případě překročení rozměrů a nedojde-li přes upozornění
nájemce správcem pohřebiště k nápravě, bude výsadba odstraněna správcem pohřebiště.
h) Při provádění veškerych prací na pohřebiŠti je třeba dodrŽovat podmínky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti místa a onrezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikace a přístupu k
- nenaruŠováníhrobových míst nebo

jednotliým hrobov'ým místům

jakékolijinéomezování práv nájemců hrobových míst

- zajištěníochrany zeleně. kořenového systému zeleně

ch) Po ukončeníprací na pohřebišti.ie nutno uvést okolí místa. kde byly práce prováděny, do

původníhostavu.
Čt. xI . sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a
zákona o obcích.

Cl. xII - účinnost
Rád veřejného pohřebiště ve VyššímBrodě nabývá platnosti a účinnostidne 20. 6. 2003.
Zároveň k tomuto datu pozbýá účinnostivyhláška č. 8/l995 z9. |0' 1995.
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