Obec Nebužely
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. t zák č.25612001 sb.o
o pohřebnictví a o změně něklerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví)
vydáváv souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
YrVrVvv

RAD VBREJNEHO POHREBISTE
1. Zastupitelstvo obce Nebrržely ve smyslu § l02 odst. 3 zákona č. 12812000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Nebužely dne 26.5.2020,
usnesení č.l 1,

2. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Středočeského
kraje v Praze ze dne24.3.2020 vydaného pod čj.:04683012020/KUSK.

článet< 1
úvodníustanovení
1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástíveřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu
v samostatné působnosti obce.
2. Provozovatelem i správcem veřejného pohřebiště nauzemí obce je obec Nebužely se sídlem
Nebužely 14,277 34,IČ 00237086, tel. 3 1 5 694 028, email: qa§blzúlDtiscali,c:i, webové
stránky: www. nebuzely.cz.

Clánek2

Působnost řádu pohřebiště
1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v obciNebužely, katastrální území
Nebužely, parcelní číslol49411jehož součástíjsou:
- místa pro ukládání lidských poziistatků do hrobů
- místa pro ukládání |idskýclh pozůstatkůdo hrobek
- místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

- místa pro ukládání uren s lidskýLni ostatky v kolumbáriích

.

2. Řád je závazný pro provozovatr:le

- obec a dále pro subjekty zaj išťujícípohřební služby, pro
pohřebních
obstaravatele
a.iiných úkonů,nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a
zhotovitele služeb, návštěvlríky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem
provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
3. Hrob, ve kterém.ie pohřben zenňelý,jehož činnost byla rnimořádně společensky prospěšná
a všeobecně uznávaná,je možnérozhodnutím zastupitelstva obce Nebužely prohlásit za ,,Čestný
hroboo na základě pravidel pro udělování čestnéhoobčanství.Nájemci hrobového místa, na kterém
se nacház,í hrob prohlášený za,,Čestný hrob", příslušísleva z nájmu a s|užeb s nájmem spojených
ve výši I00%. Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva obce Nebužely odstranit hrobové zaYízení
hrobového místa. V případě, že o rJalšíužíváníhrobového místa, na kterém se nachází hrob
prohlášerrý za,,Čestný hrob", neprojeví nájemci zájen nebo v případě, že hrobové zaíízení
vykazuje znaky opuštěnosti, jel obec Nebužely povinna učinit na své náklady opatření směřující
k zachov ání pietnosti a důstojnosti hrobu.

článek 3

Rozsah poskytovaných služeb
Na pohřebištiobce Nebužely jsou poskytovány ty,to služby:
a) nájem hrobového místa:
. pro hroby a hrobl<y
. pro uloženílidských osl,atků v urnách
o pro uloženíuren s lidskými ostatky v kolumbáriích
b) správa aúdržba pohřebiiítě včetně komunikací azelené v areá|u pohřebiště
c) vedení předepsané evidence sor.rvisející s provozováním pohřebiště
d) za.iišťovánísběru, třídění,odvozu a likvidace odpadů včetně bio|ogicky nebezpečných odpadů
e) vykonávání dozoru nad <lodržováním tohoto řádu
í) údržbaa úprava čestných hrobových rníst
g) dodávka vody
1.

2. Na veřejném pohřebišti <lbce jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájernce nebo
vlastníka hrobového zaíízeníči hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například:
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými izpopelněnýni lidskými ostatky v rámci pohřebiště,
b) výkopov é práce souvisej ícís pohřbením nebo exhumací,
c) pohřbívání

d) provádění exhumací
e) ukládání lidských ostatkri.

V souladu se stanoviskern Okresního hygienika Okresního úřadu v Mělníku č.i. 30l 01310102
ze dne25.10.2002 je nazákladě zákonao pohřebnictví tímto Řádem pro uloženílidských ostatků
do hrobŮ stanovena na pohřebišti tlecí doba v délce rninimálně l3 let, dle Závérečnézprávy
o hydrogeologickém průzkumu č.2002-1-209 ze září 2002 vypracované RNDr. Alešem Hrdinou.

3.

4. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtímohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale
pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před uloženímlidských pozůstatků je potřeba
předložit provozovateli kopii Listrr o prohlídce zemřelého, kterou uložíminimálně po tlecí dobu
v příloze hřbitovní knihy.

Článet< 4

Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,
zpŮsob a pravidla uživánízařízení
1. Pohřebiště je veřejné mísito, derrně přístupné:

prosinec...,. ...,.............8 - l7 hod
září...........
.1 _ 20hod

leden, únoq březen, Iistopad,
duben, květen, červen, červenec, íirpen,

Památka zesnulých, vč. předcháze.iící soboty a neděle..,..,..........8

-

19 hod

2. Provozovatel pohřebiště můžez oprávněných důvodůpřístup veřejnosti na pohřebiště nebojeho
část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se
zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskýlni ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu,
náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

3. Dětem do

l0

let věkuje dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

4. Osobám pod vlivem návykovýoh a psychotropních látek je vstup na pohřebištězakázán, rovněž
je zakázáno požíváníalkoholických nápojů na pohřebišti.
5. Motorovávozidla mohou na pohřebiště vjíždětazdržovat se jen s prokazatelným souhlasem

provozovatele.

6. Na pohřebišti není dovolena

jízda ijinými vozidly s výjimkou vozíkůinvalidních občanů.

7. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,

skateboardech apod.

8. NávŠtěvníci.isoupovinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit
se Rádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně,
pouŽÍvat audio a video přijímače,kouřit, používatalkoholické nápoje a jiné omamné látky,

odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jinázvíŤata a
používat prostory pohřebiště ijeho vybavení k jiným účelům,než k jakým jsou určeny.

9. Z hygienických důvodů není dclvoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní.
Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
10. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným
zpŮsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel můžev odůvodněných případech
používánísvítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
11. Ukládání nádob, náYadí,jiných předmětů, včetně dílůhrobov ého zařízení na zelené pásy a místa
kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti sloužíjen pro ukládání
odpadu z pohřebiště - mimo odpadu stavebního a nebezpečného.Pokud je na pohřebišti zavedeno
tříděníodpadu, je nutno toto opatření respektovat.
12. NávštěvníkŮrn je zakázáno provádět.iakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
13.

Na pohřebištije povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu

tento Rád pohřebiště a provozovatel.

a způsobem, který stanoví

14. Na pohřebištije dovoleno urnístění reklam pouze navyhrazených místech po předchozím
souhlasu provozovatele po|rřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech , na zaYízení
pohřebiště ani hrobových nrístech a hrobových zaíízeních.
15. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentačníakce soukromých subjektů zaměřené na
výkon následné služby pro ná.ienrce či prodej jimi nabízeného zboží,Všechny podnikatelské
subjekty, které chtějí vykorrávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost
k této činnosti vůčiprovozovateli pohřebiště.

16. Všechny osoby, vykonťrvajícíčinnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště,
jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami,
upravujícími takovou činnclst, dorlržovat tento Řád aío vždy s vědorním provozovatele pohřebiště,
nebo sjeho předchozím souhlasern,je-li ho dle tohoto Řádu potřeba.

článek 5

Povinnosl.i provozovatele a správce pohřebiště
1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

a) VŠemosobám a zájemciim stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového
místa.

b) ZdrŽet se ve styku s pozůstalýrni chování nešetrného k jejich citůrn a umožnit při smutečních
obřadech účastregistrovaných církví,náboženských společností ajiných osob v souladu
s Projevenou vŮ|í zemřelé osoby a pokud se tato osoba během života ke smutečnímu obřadu
nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlíosob uvedených v § l l4 odst. l občanskéhozákoníku,
je-li provozovateli známa.

c)Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle §
v elektronické podobě s roilní frekvencí výtisku ajejich svázáním.

2l

zákona o pohřebnictví

d) Ukládat Iisty o prohlídcc zemřelého do spisovny, popřípadě i doklady o zpopelnění dle
archivačníhoa skartačního řá<lu obce Nebužely.
e) Vyřizovat stížnostivčetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště. Stížnosti

vyřizuje provozovatel pohřebiště obec Nebužely.

Í) SouČasněje povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových
míst, ZájemcŮm o uzavíeni smlouvy o nájmu je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do
plánu pohřebiště a evidence volných rníst.

V případ é zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud
mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě obvyklém na
daném pohřebišti.
g)

.|e

V případě rušenípohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákonao pohřebnictví
je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněnýmosobárn a veřejnosti splnit veškerou informační

h)
a

povinnost.

i) ZabezpeČovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky,
exhumacemi a ukládánírn zpopelněných ostatků. Tuto povinnost můžezajistit i u třetího subjektu po
protokolárním předání pracoviště a nejbližšíhookolí.

j) UrnoŽnit oprávněným osobám rnanipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště netlo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o
pohřebnictví a tímto Řádenr.
k) PÍsernně upozornit nájenrce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejich
skonČením.Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě
obvyk|ém na daném pohřebišti, nejméně 60 dnů před skončenírnsjednané doby nájmu.

l) Během doby trvání nájrnrr zajisl:it k hrobovému místu přístup a zdržeíse jakýchkoli zásahů do
hrobového místa, s výjimkctu případů, kdy je nezbyné bezodkladně zajistit bezpečný provoz
pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zaYízenía hrobek v sousedství, avšak jen na
dobu nezbytně nutnou.

článet< 6

užívání h robového m ísta
Nájem hrobového místa vzrikánazákladě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi
pronajímatelem pohřebiště a nájerncem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít
písemnou formu a musí obsahovat určenídrr,rlru hrobového místa,.ieho rozměry a výši nájemného.
1.

2.Kuzavi'ení smlouvy o nlijmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout

pronaj ímateli zejrnéna ty.to údaje :
a) jméno a příjmení zernielé osoby, jejichž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti
uloženy, místo a datum
narození a úmrtí,

"iejího

b) List o prohlídce zemřelého"
c) záznam o nebezpečnénemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo
hrobky, byly touto nemocí nakaženy
jméno,
příjmení, adresu místatrvalého pobytu adatanarození ná.iemce hrobového místa, jded)
lio fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační
čísloosoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
e) datum uzavření nájemní snrlouvy a dobu írvánízávazku včetně údajůo změně smlouvy
f) Úda.ie o hrobce, náhrob|<u a hrobového zaíízenídaného hrobového místa, včetně údajůo
vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájernce a to ne.iméně v rozsahu jméno,
příjrnení, trvalý pobyt, datum narození
g) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a dalšíkontakty na osoby, které budou po smrti
náj emce na základě určenéposloupnosti pokračovat v náj mu.

3. Změny výše uvedených riderjů a skutečnostíje nájernce povinen bez zbytečnéhoodkladu oznámit

provozovatel i pohřeb iště.

4.

V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba,

na

niž se

smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená
pro pohřebiště minirnálně 13 let.
5. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let.

6. P|atným uzavřením nájernní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo na
místě zřídit hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zaíízení(rám,
krycí desky apod.) avysáze:t květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem
a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možnostíuložit v tomto rnístě lidské pozůstatky
a lidské ostatky.

7. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím
provozovatele pohřebiště nov<lu smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní
nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zaŤízenípovinen předložit provozovateli

pohřebiště smlouvu o převcldu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-lii nadále
jeho vlastrrictví.

v

8. Uložení konstrukce pro ukládárrí vykopané zeminy při výkopu vedlejšíhohrobu a nutné
kamenické práce na přilehlrjrn hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně
nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li
k zásahu do hrobového místa neb<> zaíízenía vznikne-li tímto škoda,.ie povinen hrobové místo
uvést do pŮvodního stavu, lrebo škodu nahradit ten, kdo jizpůsobil. To platí iv případě, že škůdce
ke své činnosti přibral třetí osobu.

je povinen vlastním nák|adern zajišťovat údržbuhrobového místa a hrobového zaíízení
v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícíln rozsahu a způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
9. Nájemce

místa
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodnýrn porostem, který by narušoval
svým vzhledem okolí, průběžnězajišťovat údržbuhrobového místa, jakož i průběžně
zajišťovatúdržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, abyjejich stav nebránil
užívállíhrobových míst ostatních nájemců a dalšíchosob,
c) odstranit včas znelroclnocené květinové a jirié dary, odpad z vyhořelých svíčeka další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště povinen
tak učinit sám.

10. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena.ieho
stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy rrebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájenrce neučinípo
uplynutí lhŮty uvedené ve výz,vě provozovatele, je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na
náklady a riziko nájemce hrobového místa.

I1. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o
sousední hrobová zařízení,

12.Píiužíváníhrobového rnístaje nájemci zakázáno manipulovat s lidskýmipozůstatky. Se
zpopelněnými lidskými pozůstatky můženájemce manipulovat a ukládat je na pohřebiště pouze
s vědomím provozovatele.

13. Nájemce je povinen strpět číselnéoznačeníhrobových míst provedené provozovatelem, tato
ČÍslanepřemísťovat, nepošl<ozovat a nepoužívat k jiným účelům.Nájemce je povinen strpět na

hrobovém místě vhodně unrístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkajícíse
upozornění nájemce na skončení doby nájmu.

14. Pokud se hrobka nebo }rrobové zaŤízenístaly opuštěnou po účinnostizákona ě.8912012 Sb.,
občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1.\edna2024
provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnémuÚradu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
15. Pokud byla hrobka opuštěna před účinnostízákona č.8912012 Sb., občanský zákoník (tj. před
l. lednem 20l4), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz. ustanovení
§ 3056 zákonač.8912012 Sb., občanský zákoník) nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště
(viz. ustanovení § 996 zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi
hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném
pohřebišti (na vývěsce). U opuštěnéhohrobu se postupuje shodně.
16. Byl-|i nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončenímnájmu k vyklizení hrobu
od movitých i nemovitých věcí, v sou|adu s § 2225 občanskéhozákoníku pt'i skončenírrájrnu
předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončenínájrnu. Při odevzdání hrobového
zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných
nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanskéhozákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
17. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním rnístě.
Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení
uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možnévyužítúroveň dna hrobu, uložíse lidské ostatky do
společnéhohrobu téhožpolrřebiště.

18. Při nesplnění bodu l6 je hrobov é zaíízeníumístěno na hrobovém místě po zániku nájemní
smlouvy bezprávního dŮvcldu tecly neoprávněně. Pokud navýzvu není odstraněno, pak má
Provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobo vé zařízení
odstranit a uskladnit a následrrě vyzvat vlastníka, ať si zaYízeníodebere. Náklady na odstranění
a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zaŤízení.Pokud na dalšívýzvu vlastník
nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročívýši odhadované ceny hrobového zaíízení,
provozovatel hrobové zaříz:,ení prodá. výtěžek použije na úhradu nákladů.
19. Některá hrobová zaŤízenínebo hrobky lze provozovateli darovat písemnou darovací smlouvou.

článek 7
Podmínky zřízeníhrobky, náhrobkuo hrobového zaíízení
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zaíízenína pohřebišti nebo úpravě již existujícíchje
oPrávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce
hrobového místa a provozovatele pohřebišté za jím stanovených podmínek.

2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
a)urČÍrozměry, tvar hrobového zaŤízení,případně druh použitého matriálu, mirrimální hloubku
základi, odstupňování hrobového zaŤízeníve svahovitém terénu, šířkuuliček mezihrobovým
zařízením, zpŮsob ulclžení zeminy a odpadu při zřizování hrobového ,zařízení,jeho opravách
a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zaŤízenímusí byímezi sebou pevně kotveny.
b)základy musí by,t provedeny do nezamrzaj ícíhloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem
na únosnost půdy a nesmí zasahovaí do pohřbívací plochy.
c)základy rnusí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové
spáry, která činíminimálně 80 cm.
d)základy památníků, niihrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosnéhomateriálu
odolného proti pŮsobení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného,
popř. cihelného zdiva.
e) přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
Í) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zaíízenístejnorněrně odstupňováno.
3. Při stavbě hrobkyje navíc:
a) nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup
k sousedním hrobovýrn místťrm)
b)vytvořit zadání pro prcljektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar, odvětrávání,typ
terénu pŮdy, prostor hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu pro požadovaný počet rakví).
c) h|oubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví, max. však 260 cm

d) navrhnout materiály a hlavní konstrukčníprvky včetně požadavků pro osazení hrobky
hrobovým zařízením kalnenickou firmou (základové pásy, beton, výstuže, betonové tvárnice)
na základé předložené ho stat i sti ckého výpočtu.
e) provést uloženípřebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení,
odvoz a uloženízeminy na sl<ládku, dodržováníhygienických předpisů a opatření)
í) zhotovit základové pásy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený
materiá1 stavby.
g) zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výstuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a

zhotovit odvodnění.
h) ukončit stavbu použitímželezobetonových překladů,jejich spáry zalít betonem a povrch
zaizo7ovat.
i) dodržet minimální světlost otvoru pro spuštěnírakve s možnostíopakovaného otevření bez

nutnosti demontáže hrobovélro zařízení,
k) kovové prvky v hrobce (traverzy pro položenírakví a stropní nosiče) rrusí b;ýt opatřeny
antikorozními nátěry a jej ich stav musí být kontrolován nejmén ě 1 x z,a l 0 let.
l) obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén.
m) protokolárně předat s;tavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu používat
4. ['ři provádění prací směi'u.|icích ke zhotovení, údržbě,opravám nebo odstranění věcí na
hrobovém místě je vždy tři:ba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto
práce sám, přičemžje ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele

pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto ŘaOu.

V

případě , že je místo na pohřebišti určeno ke

ziízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku
zpŮsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele, který je třeba jako
příloha nedílnou součástínájernní smlouvy k předrnětnému místu.
5.

V PrŮběhu zhotovování,údržby, oprav nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízenina
pohřebiŠti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného
materiálu na místech a zpŮsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební
materiál, náhrobky čijejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději
před přerušením práce téhoždne odvézt na určenémísto skládky a případně uložit do příslušného
kontejneru.
6.

7. Po skončení uvedených pracíje nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného
lrrobového místa a místa, která při práci znečistil do původního stavu nejpozději do 48 hodin.
Ukončeníprací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady
spojené s odvozem a Iikvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil
na vlastní náklad sám. Spolu r; tím nahlás í změny hrobového zaŤízení.zakládající povinnost změnit
Či doplnit předepsanou evidenci. 'fotéžplatípři likvidaci hrobového za1ízení včetně základůa
stavby hrobky.
8. Na hrobovém rnístě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením

provozovatele pohi'ebiště. Provozovatel mŮže nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez
jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

Vlastník hrobového zaYízení je oprávněn odstranit hrobové zaíízeníz pohřebiště po předchozím
pro.iednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.

9.

čtánek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich 1idské ostatky nebo provádět exhumaci
je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základé
smlouvy s vypravovatelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.

2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatkůk pohřbení provozovatel dbá na to, aby píevzetí

nezpopelněných 1idských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtnímlistem a průvodnímdopisem
s uvedeníln, o číostatky se je<lná, odkud jsou (číslohrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se
exhumace a píevoz prováděl, u urny postačípředložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje
shodné s identifikačním štítkem.Tyto dokumenty by rněly b;ft podkladem i pro evidenci související
s provozováním pohřebiště.

3. ZPoPelněné lidské ostat|<y.je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasern nájernce
hrobového místa a provozovatele, u hrobů zpravidlak nohám do niky, jinak v ochranném obalu.
4.

V době po úmrtínájemce, má-li

b;ýt tento uložen do hrobu, jehož byl nájemce tn, zajistí
Úhradu
nájenrného
na
dobu tlecí od vypravovatele pohřbu nebo od.iiné zmocněné
Provozovatel
osoby. NepoŽádá-li nikdo o ltzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstávátoto hrobové
místo po t|ecí dobu bez nálemce s povinností provozovatele o místo pečovat.

5. Bez ohledu na uplynutí 1.Iecí doby můžebýt s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky

v rámci pohřebiště manipulováno pouze nazákladě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
6. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou b;ýt exhumovány, tj. přemístěny nebo
Převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a

nájemce nového hrobového nrísta na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem
provozovatele pohřebiŠtě. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na.iiné
potrřebiŠtě musí být předem objednán 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 § 1 14 odst. l občanského
zákoníku. před exlrum ací nezetlelÝch lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně
pož,ádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
7. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelemjejich zpopelnění v krematoriu je
zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti můžepodle č1. 12 schválit pouze provozovatel
pohřebiště.

8. Všechny rakve včetně e>rhumačníchmusí být označeny štítkemnejrnéně se jménem zemřelého,
datem narození, datem úmrlí,dnem pohřbu anázvem provádějící pohřební služby.
9. Rakve, použitépři pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve
stanovené tlecí době zetlely spolu s^lidskými ostatky. Zazetlelé se považují zbylky rakví (hlavních
desek) o maximální velikosti 0,5 tn' držícívcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na

pohřebišti nesrnějí být použity díly z nerozložitelných rnateriálů. Kovový díl (rnadla rakve apod.)
lze použítjen omezeně.

10. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze
z lehce rozložitelných matelriálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů
látky. Tkanina, ze které je oblečenízemřelého vyrobeno, by měla b;ýt nejlépe bez chemických
přílněsí.
11.

K výrobě rakví a jejich

škodlivých látek.

nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahu.jící složky

12. Milodary vloženédo ra,kve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných rnateriálů.
13. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve dřevěné zmateriálu s dlouhou trvanlivostí, do

které je umístěna polovičnízinková vložka, nebo kovové nebo Ole

ČSN Rakve.

14. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři0,[l5 m.

čtánet< 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky
provozovatelem pohřební služby
t. Provozovatel pohřební sluŽby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uloženílidských
pozůstatkůnebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popr. k jinlim účeiům,pokud
Provozovatel pohřebiŠtě obdržív dostatečnémpředstihu před samotným otevřením hrobu nebo
hrobky:
a) PÍsemnott Žádost vypravovatele pohřbu, nájemce hrobu a maiitele hrobového zařízení
o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) koPii té Části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravovatelem pohřbu
o vYPravení Pohřbu, která přikazuje pohřbít do přísIušnéhohrobového místa.
c) doklad o oprávnění podrrikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oPrávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby práce kopání hrobů
na pohřebištích (výpis z živnostenského re.istříku),
d) ProhláŠenÍ,Že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními
zaměstnanci a s pouŽitínr vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost
e) osvědČenío získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení
hrobníků
od zaměstnance pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat
í) doklad o ověření znalosti předpisů BOZP a PO
g) návrh na Protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného
hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedícich hrobů
2. Zalněstnanec PolTřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí blit provozovatelem
PohřebiŠtě seznámen s řádem pohřebiště, místnímipodmínkamiajinýlni informacemi nezbytnými
pro bezpečnéanezávadné otevření hrobu rrebo hrobky.
3. ProvádÍ-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel
PohřebiŠtěje oprávněn kdykoli zkontrolovat průběh prací, nebo požádato přerušení prací v takovém PříPadě.je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně
pozastavit.
4. Provozovatel pohřebiŠtě mŮže po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavitjeho
zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckámi,
potřebnými nástro.ii a nářadím.
5. Otevření hrobu, rr něhož nerrplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možnéprovést jen
tehdY, Pokud přís|ušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými Iidskými

ostatky.
6. Provozovatel pohřebiŠtě mŮže odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné
dŮvodY, naPř. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by museiy být přerušeny hlavní
kořeny, pokud je pohřebiště a.ieho porost v nepříznivém stavu v důsledku viihric, deště nebo
pokrytí povrchu sněhem a ledem.
7. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uloženído hrobu zasypánazkypřenou zeminou ve výši

minimálně 7,2 m,

8. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provozna pohřebišti tak, aby nebyl
narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možnénákazy.

9. NákladY vzniklé provozovate|i pohřebiště v sorrvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten,
kdo o otevření požádaL Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za
poskytnuté výše uvedené a da|šísouvisející služby.

Clánek 10
Dřeviny a lavičky
1. DřevinY lze na pohřebiŠti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny. Které
bY v budoucnu vykazov aly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku

a ohrožovat bezpeilnost návštěvníků.

2. DřevinY nesměji být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně
zaváŽe k tomu, Že brrde místo užívatpouze k uloženízpopelněných lidských ostatků.

3. Provozovatel miiŽe dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené clřeviny, k jejíž
výsadbě nedal souhlas.
4. t,ikvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz. zákon o ochraně přírody
a krajiny).
5. VŠechna trvalá z,eleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.
6. Nájemce ani návŠtěvníkpohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně
bez předchozího souhlasu provozovatele.
7. Pevné i Přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel nebo osoba, které l< tomu udělí
Provozovatel souhlas s urČenímrozměrŮ, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky
v řá.dném stavu.
8. L,avičky mohou užívatvšichni návštěvníci pohřebiště.
9. Jednoduché práce nutné k udržovánía okrašlování hrobových rníst a hrobového zaŤízení
Provádějí nájemci nebo podnikajícífyzické či právnické osoby nájerncem pověřené.

čtánek 11
Sankce
1. PoruŠenítohotoŘádu bude postihováno podle 5 odst.
§

l písmeno i)zákonač.25l12016 Sb., o
některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzickáosoba poruší
podmínky uloženév tomto Řádu pri konání pohřbu nebo pietního aktu.
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákonao pohřebnictví
a) v rozPoru s § 4 odst. l písm. f)zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky
na PohřebiŠtizPŮsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítěníveřejnosti
b) v rozPoru s § 4 odst. I písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými
pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo
rreoprávněně provádí exhumaci
3. Za Přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu 26 zákona
§
o pohřebnictví.

čtánet< 12

ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem,vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem
o po|rřebnictví.
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu ná.iemce místa na pohřebišti, platí fikce
dorr"rčeníuplynutím posledního dne úložnílhůty u pošty.
3. Kontrolu dodržovánítohoto Řáclu provádí pracovník pověřený provozovatelem pohřebiště.
Výjimky z Řádu pohřebiště dle inclividu átní žádosti můžeschváiif provozovatel pohrebistc.

4. Pokud Pohřebišlě nebo jeho část, včetně hrobových zařízení,jsou zapsány v seznamu kulturních
Památek, nebo se nacházejí naúzemípamátkového zájmu,čijsou v seznamu válečných hrobů
a pohřebišť, vztahují se na péčio ně zvláštn í právní předpisy.

článek 13
Zrušujícíustanovení
Dnem nabytí účinnostitohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád
veřejného pohřebišti! obce Nebužely ze dne 30.9.2002.

článek 14

závérečnéustanovení
1. T'ento řád

je účinnýdnem

1

.7

.2020.

2. Rád veřejného polrřebiŠtě bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu Nebužely po dobu 15_ti
dnů a po celou dobu platnosti musí bý vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

Ing. Jan Če

místostarosta

W
Vyvěšeno na úřední desce clne:
Sejmuto z úřednídesky dne:

l+

C. tDl^

