ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 1/2009
Zastupitelstvo obce Hradec nad Svitavou se usneslo dne 29. 1. 2009 vydat podle § 16 odst.1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku – Řád veřejného pohřebiště.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Hradec nad Svitavou na pozemku parc.č.357 v k.ú.Hradec nad Svitavou.
2) Provozovatelem i správcem pohřebiště je obce Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou čp.230, 569 01.
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
leden, únor, listopad, prosinec…………………………………8-17 hod
březen, říjen……………………………………………… …… 8-17 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září…………………8-19 hod
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle… …8-19 hod
Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze
takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti
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.

1) Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
2) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech, lyžích, kolečkových bruslích atd.
5) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem
správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
6) Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí,
vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8) 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 správce pohřebiště
používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
9) Z hygienických důvodů není dovoleno v areále pohřebiště pít vodu ze zdroje. Tato voda je určena k provozním
účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno
odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
10) Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.
11) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové
výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12) Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není
dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o
právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který
stanoví tento řád.
14) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
- pronájem hrobových míst, vedení související evidence o hrobových místech, správu a údržbu pohřebiště
včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, zajišťování vrátní služby, zajišťování likvidace
odpadu.

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
Správce pohřebiště je povinen:
– předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání
– umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
– umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu
a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je
nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště,
nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště
- v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu;
dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li
škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1) Lidské pozůstatky je možno do hrobů a hrobek ukládat po dohodě s pohřební službou a správcem pohřebiště.
Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy po dohodě s pohřební službou nebo správcem
hřbitova.
Článek 7
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.
Článek 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
Při zřizování a úpravě místa na pohřebišti je nájemce povinen se řídit podmínkami a zásadami stanovenými
správcem, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměry a tvar výzdoby a druh materiálu.
Příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům vyplývajícím z příslušných ustanovení zákona o
pohřebnictví.
Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly prováděny práce, do původního stavu.
Článek 9
Cena pronájmu hrobového místa
Cena pronájmu hrobového místa na 10let:
- zřízení hrobového místa
………………… 420,-Kč
- pronájem urnový háj
…………………. 240,-Kč
- pronájem jednohrob
…………………. 240,-Kč
- pronájem dvojhrob
…………………. 480,-Kč
Úhrada se provádí na obecním úřadě na období 10 let. V průběhu desetiletého cyklu bude úhrada při uzavření nové
nájemní smlouvy krácena dle doby pronájmu do termínu pravidelné splátky.
Článek 10
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. 2. 2009.
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Jana Klouparová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce: 30. 1. 2009
Sejmuto z úřední desky:
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