Řád veřejného pohřebiště obce Vysoká Pec
Obec Vysoká Pec jako provozovatel veřejného pohřebiště na p. p. č. 979/3 v k.ú. Rudné
podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád
veřejného pohřebiště:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Řád veřejného pohřebiště obce Vysoká Pec upravuje práva a povinnosti provozovatele
pohřebiště, nájemců hrobových míst a návštěvníků veřejného pohřebiště (dále jen
„hřbitov“).
2) Provozovatelem hřbitova je Obec Vysoká Pec, IČ: 00872083, se sídlem Vysoká Pec
109, 362 21 Nejdek.
Článek 2
Doba nájmu hrobového místa
1) Doba nájmu hrobového místa pro ukládání lidských ostatků do hrobu činí minimálně
12 let.
2) Doba nájmu hrobového místa pro uložení urny se pronajímá zpravidla na dobu 10 let
od prvního uložení.
Článek 3
Příslušenství hrobového místa
1) Pronájmem hrobového místa v souladu s ujednáním ve smlouvě o nájmu a tímto
řádem vznikne nájemci právo zřídit na tomto místě hrob, uložit do něho tělo
zemřelého nebo zpopelněné ostatky a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek
podle rozměrů a dispozic daných provozovatelem hřbitova. Hrobové místo
v kolumbáriu není možné měnit vnějšími úpravami.
2) S příslušenstvím hrobového místa (rámem, pomníkem apod.) je oprávněn disponovat
pouze vlastník tohoto příslušenství.
3) Případný přechod vlastnictví k hrobovému příslušenství je upraven nájemní smlouvou
a řídí se občanským zákoníkem.
4) Dojde-li k zániku hrobového místa, je vlastník příslušenství povinen odstranit hrobové
příslušenství na své náklady, pokud se s novým nájemcem nedohodne jinak.
V ostatních případech postupuje provozovatel hřbitova v souladu s ustanovením § 20
písm. f) body 4 a 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, a občanským zákoníkem.
Článek 4
Ukládání lidských ostatků a jejich exhumace
1)

Způsob ukládání lidských ostatků a jejich exhumace je upraven zákonem č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Pro pohřbívání do hrobů jsou povoleny rakve, použité pro pohřbívání do země, musí
být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu
s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální
velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti,
nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.)
lze použít jen omezeně.
3) Výplně rakví (výstelky), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být
vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papíru, u vaků
rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno,
by měla být nejlépe bez chemických příměsí.
4) K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující
složky škodlivých látek.
5) Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných
materiálů.
6) Tlecí doba lidských ostatků ukládaných do hrobů činí 12 let.

Článek 5
Stavby na hřbitově
1) K vybudování jakékoliv stavby na hřbitově nebo úpravě již existující (náhrobku, rámu
apod.) je oprávněn pouze nájemce hrobového místa, za podmínky třeba předchozího
písemného souhlasu provozovatele hřbitova s takovým záměrem. Záměr musí
respektovat architektonický ráz hřbitova a nesmí vzbuzovat veřejné pohoršení.
2) Souhlas provozovatele podle odst. 1 nenahrazuje povolení stavebního úřadu, pokud je
takového povolení třeba dle platných předpisů.
Článek 6
Práva a povinnosti nájemce hrobového místa
1) Na hroby lze umístit příslušenství, tj. náhrobní kameny, obrubníky, schránky a vhodné
dekorace, jakož i vysazovat nízké květiny nebo trvalky. Dekorace lze umístit také do
kolumbáriových skříněk.
2) Vysazovat stromy a keře v okolí hrobových míst lze pouze se souhlasem
provozovatele hřbitova.
3) Nájemce hrobového místa je povinen udržovat pronajaté místo a jeho bezprostřední
okolí v řádném stavu. Shledá-li provozovatel hřbitova závady, vyzve nájemce, aby tyto
v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanovené lhůtě,
může provozovatel učinit vhodná opatření na náklad nájemce.
4) Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice a věnce, jakož i jiné znehodnocené dekorace
je nájemce povinen odstranit a odnést do vyhrazených odpadových nádob. Tento
odpad je povinen třídit podle pokynů provozovatele hřbitova.
5) Svítidla lze na hrobech rozsvěcovat jen tehdy, pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena a nehrozí vznik požáru. Provozovatel hřbitova může v odůvodněných
případech používání svítidel omezit nebo zakázat.

6) Nápisy na náhrobních kamenech, popř. urnách, nesmějí být v rozporu s obecně
platnými právními předpisy.
7) Hrobové místo v kolumbáriu není možné měnit vnějšími úpravami.
Článek 7
Cena za nájem hrobového místa
Výše ceny za nájem hrobového místa (hrobu i kolumbáriové skříňky) a úhrady za služby
s nájmem související činí 30 Kč za rok (300 Kč za 10 let) v souladu s platnými právními
předpisy o cenách a je uvedena v nájemní smlouvě.
Článek 8
Přístup na hřbitov
1) Hřbitov je veřejně přístupný denně:
od 1. dubna do 2. listopadu v době od 8.00 do 18.00 hodin
od 3. listopadu do 31. března v době od 9.00 do 16.00 hodin
2) Provozovatel hřbitova může z výjimečných nebo vážných důvodů přístup veřejnosti na
hřbitov nebo jeho část omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav,
exhumací, v zimním období za sněhu a náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost
návštěvníků.
3) Dětem je dovolen vstup na hřbitov pouze v doprovodu dospělých osob.

Článek 9
Povinnosti návštěvníků hřbitova
1) Motorová vozidla mohou na hřbitov vjíždět jen s předchozím souhlasem provozovatele
hřbitova. Jízda na hřbitově jinými vozidly, s výjimkou vozíků invalidních osob, není
povolena.
2) Návštěvníci hřbitova jsou povinni se s ohledem na důstojnost místa chovat tiše a
ohledu-plně. Hudební produkci, případně použití přenosných zvukových zařízení (např.
při obřadech), lze uskutečnit pouze se souhlasem provozovatele hřbitova.
3) V celém areálu hřbitova je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných
omamných látek, odhazování odpadků mimo odpadové nádoby, vodění psů a jiných
zvířat.
4) Není dovoleno používat hřbitovní zařízení k jiným účelům než k provozu hřbitova.
5) Osobám pod vlivem návykových látek je vstup na hřbitov zakázán.
Článek 10
Povinnosti provozovatele hřbitova
Provozovatel hřbitova je povinen zejména:
a) uzavřít s oprávněným žadatelem smlouvy o nájmu hrobového místa.
b) vést evidenci související s provozováním hřbitova v souladu se zákonem.

c) zdržet se ve styku s pozůstalými nešetrného chování k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných
osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení,
d) provozovat hřbitov v souladu se zveřejněným řádem veřejného pohřebiště a
příslušnými právními předpisy.

Článek 11
Rozsah poskytovaných služeb
Provozovatel hřbitova:
a) pečuje o jeho vzhled a čistotu, udržuje travnaté plochy a zeleň,
b) udržuje hrobová místa, u nichž není platný nájemní vztah, provádí běžnou údržbu
a opravy oplocení a společných zařízení,
c) zajišťuje nádoby na odpad a odvoz odpadu.
Článek 12
Podmínky pro otevření hrobu provozovatelem pohřební služby
1) Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob na pracovišti pro uložení lidských
pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům,
pokud provozovatel obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového
zařízení o otevření hrobu provozovatelem pohřební služby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a
vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného
hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby
a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při
kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní
náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na
vlastní odpovědnost.
2) Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob otevírat, musí být provozovatelem
seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi
nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu.
3) Provádí-li otevření hrobu zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel
je oprávněn kdykoli
a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení
vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka
provozovatele pohřební služby,
b) požádat o přerušení prací: v takovém případě je zaměstnanec provozovatele
pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.

4) Provozovatel může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho
zaměstnance pověřeného otevřením hrobu vhodnými pracovními pomůckami,
potřebnými nástroji a nářadím.
5) Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné
provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci
s nezetlelými lidskými ostatky.
6) Provozovatel může odmítnout otevření hrobu, jsou-li k tomu závažné důvody, např.
bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní
kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost
v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu
sněhem a ledem.
7) Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
8) Provozovatel zajistí při otevření hrobu provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen
veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
9) Náklady vzniklé provozovateli v souvislosti s otevřením hrobu hradí ten, kdo o
otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů
za poskytnuté výše uvedené a další související služby.
Článek 13
Sankce
Porušení tohoto řádu bude postihováno jako přestupek podle zvláštních právních
předpisů.
Článek 14
Ostatní ustanovení
Případné spory a povolení výjimek z tohoto řádu projednává a řeší provozovatel hřbitova.
Článek 15
Závěrečné ustanovení
1) Tento řád je účinný dnem vyvěšení tj. 4.1.2018
2) Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu ve Vysoké
Peci po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na
pohřebišti na místě obvyklém.

Ve Vysoké Peci dne 3.1.2018

Ing. Jindřich Košner
místostarosta

Tomáš Hüttner
starosta obce

