Obec Krhanice
jako provozoYatel veřejného pohřebiště podle $ 16 odst. I zákona
č.25612001 Sb.' o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)'
vydáváv souladu

s ustanovením $ 19

citovaného zékona

ŘÁn PRo PoHŘEntŠrň v KRI{ANICÍCH
1.

2.

Zastupitelstvo obce Krhanice schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce na svém
zasedáni č. 412020 dne 27 .8.2020.
Tento Řád veřejného pohřebiště (dále ien ,,Řád"; se vydává po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Středočeského kraje vPtaze ze dne 24.7.2020, vydaného pod. čj.
10421512020/KUSK.

1. Provozování pohřebiště

2.

je

Clánek 1
Úvodní ustanovení

nedílnou souěástí veřejné infrastruktury

a

službou

ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
Provozovatelem i správcem veřejného pohřebiště je obec Krhanice, lČoozzzozs,
Krhanice 46, 257 42 Krhanice, telefonní čísla:3I7 702l21, 133 l20 090, webové
stránky: www.obeckrh anice.cz, e-mail : ou.krhani ce@seznarrt.cz.

čHnet< 2

Působnost řádu pohřebiště

1. Ustanovení tohoto Řadu se vztahuji

na veřejné pohřebiště v obci Krhanice, katastrální
jehož součástí jsou:
parcela
číslo
1618/l,
lúzemi Krhanice,
. místa pro ukládaní lidských pozustatků do hrobu
. místa pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobek
. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
. mámice
. Studna s vodámou

2. Vnějšíhranice

těchto pohřebišť jsou vymezeny zdi, kovoými vraty a kovovou

bránou.

3.

Řaa ie závazný pro provozovatele/správce a dále pro subjekty, zajišťujícípohřební
sluŽby, pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů,nájemce hrobových a urnoých
míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště věetně osob, které zde
s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce
a pro ostatní veřejnost.

čhnek 3

Rozsah poslcytovaných služeb a tlecí doba

1. Na veřejném pohřebišti obce jsou poskýovány zejménatyto základní sluŽby:
a) nájem hrobového místa
I

.
.

pro hroby, hrobky
pro uloženílidských ostatků v urnách
b) správa a údržbapohřebiště včetně inženýrských sítí,zeleně, oplocení a mobiliáře
údržb a p áteřní ch komunikac i, zp ev něných pl o ch a zeleně,
c) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
d) zajišťovánísběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů a udržování objektů
na pohřebišti,
e) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,
0 zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby
veřejnosti,

2. Na

veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce
nebo vlastníka hrobového zaŤizení ěi hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu,
jako například:
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště,
b) ýkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
c) pohřbívání,
d) provádění exhumací,
e) ukládání lidských ostatků.

3.

Při nakládání s hroboým zaÍizenimjako s věcí opuštěnou bude provozovatel/správce
pohřebiště postupovat podle občanskéhozákoníku (opuštěné německé hroby se
na pohřebi š ti rcnacházi).

4' V

souladu se stanoviskem okresního úřadu v Benešově, okresního hygienika ze dne
9.12.2002, čj. 5890-219l2OO2-Zub je na zák|adě zákona o pohřebnictví tímto Řádem
pro uloženílidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba v délce minimálně 10 let
dle Hydrogeologického posouzení veřejného pohŤebiště, lokalita Krhanice, parcela č.
1618ll od firmy Water Systém-S RNDr. J. ŠnévajseZe srpna 2002.

5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtímohou být na tomto veřejném pohřebišti
pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele/správce pohřebiště. Den
před uložením lidslcých pozůstatkůje potřeba předložit provozovateli/správci
kopii Listu o prohlídce zemřelóho' kterou uložíminimálně po tlecí dobu v piiloze
hřbitovní knihy.

článet< 4
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání

zaÍizení

1.

Pohřebiště je místo veřejně přístupné, bez stanovené provozní doby auzamykáni.

2.

Provozovatel/správce pohřebiště můžez oprávněných důvodůpřístup veřejnosti
na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, napÍ. v době provádění
terénníchúprav, manipulování s lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací,
za sněhu' náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

3.

Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých
osob.
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4.

osobám pod vlivem návykoých a psychotropních látek je vstup na pohřebiště
zakázán, rovněŽ je zakázáno poživáníalkoholických nápojů na pohřebišti.

5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíŽdět a zdržovat se jen s prokazatelným
za podmínek stanovených
souhlasem provozovatele/správce a
provozovatelem/správcem. Na pohřebišti není dovolena jizda i jinými vozidly

qýjimkou vozíkůinvalidních občanů.Chodci mají vždy přednost před vozidly.
Na pohřebišti je rovněŽ zakánáno pohybovat se na kolech, koleěkových bruslích,
s

koloběžkách, skateboardech apod.

6.

Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto
místo, řídit se Řadem pohřebiště. Zejména není návštěvníkůmpohřebišť dovoleno se
zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače,kouřit, použivat alkoholické
nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby, nechat
volně pobíhat psy a jiná zviŤata a použivat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným
účelům,neŽ k jakým jsou určeny.

7. Zhygienických

důvodůnení dovoleno na pohřebišti pít vodu zvodovodních výpustí
Rovněž
není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo
a studně.

pohřebiště.

návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou
vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může
v odůvodněných případech použiváni svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

8. Svítidla mohou

9. Ukládání

nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílůhrobového zaÍizenína zelené
pásy a místa kolem hroboqich míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti
slouŽí jen pro ukládání odpadu z pohřebiště _ mimo odpadu stavebního
anebezpeěného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto
opatření respektovat.

10.

Návštěvníkůmje zakér;áno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

11.

Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem,
kteý stanoví tento Řad a provozovatel/správce.

12.

Na

pohřebišti je dovoleno umístěníreklam pouze na vyhrazených místech
po předchozím souhlasu provozovatele/správce pohřebiště. Není dovoleno umístění
reklam na stromech ani zaŤizeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových
zaÍizenich.

13.

Na pohřebišti není rovněŽ dovoleno pořádat presenčníakce soukromých subjektů
zaměÍenéna ýkon následné služby pro nájemce ěi jimi nabízenéhozboži. Všechny
podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce,
maji oznamovací povinnost k této činnosti vůčiprovozovateli/správci pohřebiště.

14.

Všechny osoby, vykonávající činnosti, souvisejícíse zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebni{i u s ostatními
právními nórmami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád, a to vždy
s vědomím provozovatele/správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li
ho dle tohoto řádu potřeba.
J

čunek 5

Povinnosti provozovatele a správce pohřebiště
Provozovatel a správce pohřebiště je povinen zejména:
a) Všem osobám - zájemctlm o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu
dle typu hrobového místa.
b) Zdržet Se ve styku spozůstalými chování nešetrného kjejich citům a umožnit
při smutečních obřadech úěast registrovaných církví,náboženských společností
a jiných osob v souladu s projevenou vulí zemŤenéosoby, a pokud se tato osoba
během svého života ke smutečnímuobřadu nevyslovila, také v souladu sprojevenou
vůlíosob uvedených v $ 114 odst. 1 občanskéhozákoníku, je-li provozovateli známa.
c) Vést evidenci souvisejícís provozováním pohŤebiště v rozsahu dle $ 21 zákona
o pohřebnictví formov vázané knihy, nebo v elektronické podobě s ročnífrekvencí
wýtisku a jejich svázánim.
d) Vyřizuje stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště.
e) Udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných míst. Zájemcům
o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu
pohřebiště a evidence volných míst.
D V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hroboých
míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto
zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
g) V případě rušenípohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení $ 24 zákona
o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k áčastněným osobám a veřejnosti
splnit veškerou informačnípovinnost'
h) Připravit k pronájmu nová místa pro hroby' hrobky, urnová místa apod. Pronajimat
tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem
opohřebnictvi a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady hroboých míst stejného
charakteru a rozměrů.
i) ZajišťovatúdrŽbu veřejné zeleně na pohŤebišti, provádět úklid cest a údrŽbu
společných zatizení.
j) Zajišťovatsběr, tříděnía likvidaci všech odpadů z pohřebiště.
k) Písemně upozornit nájemce na skončenísjednané doby nájmu nejméně 90 dnů
před jejím skončením.Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní
tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů
před skončením sjednané doby nájmu.
l) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými
ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků. Tuto povinnost můžezajistit
i u třetího subjektu po protokolámím předání pracoviště a nejbližšíhookolí.
m) Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými
lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace Za podmínek
stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.
n) Alespoň lx ročně připravit návrh na předáni a pŤevzetí náhroblď a ostatního
hrobového zaÍizeni, které si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho
odstranění do 30 dnů po skončenínájmu, ač byl k tomu vyzván.

Clánek 6
Užívání hrobového m ísta

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavřené mezi pronajímatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen smlouva
o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určenídruhu
hrobového místa, jeho rozměry a ýši nájemného.
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2. K uzavření smlouvy

o nájmu hrobového místa je zájetrtce o nájem povinen poskýnout
pronajímateli/správci pohřebiště zejména týo údaj e:
a) jméno a příjmení zemÍeléosoby, jejížlidské pozůstatky nebo ostatky jsou
na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narozeni aumrli,
b) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských
pozustatků, datum uloŽení lidských pozůstatkůnebo lidských ostatků na pohřebiště
včetně jejich exhumace, určeníhrobového místa, hloubky pohŤbení, druhu rakve
apod., u lidských ostatků druh a číslourny,
c) záznam o nebezpečnénemoci, pokud lidské pozustatky, které byly uloženy
do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocinakaženy,
d) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu adatanarozeni nájemce hrobového
místa, jde-li o ffzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu,
sídlo a identifikační čísloosoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou
osobu,
e) datum lzavÍeni nájemní smlouvy a dobu trváni závazlgJ včetně údajůo změně
smlouvy,
0 údaje o hrobce, náhrobku a hrobového zaŤizeni daného hrobového místa, včetně
údajůo vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně
v rozsahu jméno, příjmení, twalý pobyt, datum narození,
g) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a dalšíkontakty na osoby, které budou
po smrti nájemce nazákladě určenéposloupnosti pokračovat v nájmu,

3.

skutečnostíje nájemce povinen bez zbytečného
odkladu oznámit provozovateli/správci pohŤebiště.

Změny

ýše uvedených údajůa

4. V

případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí byt doba'
naniž se smlouva o nájmu lzavirá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla bý
dodrŽena tlecí doba stanovená pro pohřebiště minimálně 10 let.

5. Nájem hroboých míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let, vpřípadě schránek
v kolumbáriu zpravidla na dobu 2 let.

6.

Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovánu místu na pohřebišti vzniká nájemci
právo na místě zřídit hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku
ahrobového zaÍizeni (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu
s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele/správce
pohřebiště, s následnou moŽností uložit v tomto místě lidské pozustatky a lidské
ostatky.

7. Nájemní právo

k hrobovému místu lze přenést na třetí osobu pouze prostřednictvím
provozovatele/správce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního
práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zaŤizeni
povinen předložit pro provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí
do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

8. UloŽením konstrukce pro ukládání vykopané zeminy pfi výkopu vedlejšího hrobu
a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných

případech a na nezbýně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu
zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zatizeni
a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původníhostavu,
nebo škodu nahradit ten, kdo ji způsobil. To platí i v případě, že škůdceke své
činnosti přibral třetí osobu.
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9. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovatúdržbuhrobového místa
ahrobového zaŤizeni vrozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a vnásledujícím
a)
b)

c)

rozsahu a způsobem:
nejpozději do 3 měsíců od pohŤbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
zajistit, aby plocha hrobového místa nezaristalanevhodným porostem, kter'ý by
narušoval svým vzhledem okolí, pruběŽně zajišťoval údržbuhrobového místa, jakoži
průběŽně zajišťovat údrŽbu hrobového zařizení na vlastní náklady tak, abyjejich stav
nebránil ltživáni hroboých míst ostatních nájemců a dalšíchosob,
odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíčeka další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li týo předměty
nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zaÍizení,pokud je narušena
jeho stabilita a ohroŽuje tím zdravi, Životy, nebo majetek dalšíchosob. Pokud tak
nájemce neučinípo uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele/správce, je
provozovatel/správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a iziko nájemce

10. Nájemce

hrobového místa.

ll.Je

zakázáno odkládat díly hrobového zaÍizenína sousední hrobová místa, nebo je
opírat o sousední hrobová zaŤizeni.

I2.Přj uživáni hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.
Se zpopelněnými lidskými ostatky můŽe nájemce manipulovat a ukládat je
na pohřebiště pouze s vědomím provozovatele/správce.

13.

14.

15.

1ó.

je povinen strpět číselnéoznaěeni hroboých míst provedené
provozovatelem/správcem, tato číslanepřemísťovat, nepoškozovat a nepouŽívat
kjiným účelům.Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný
odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkajícíse upozornění nájemce
na skončenídoby nájmu.

Nájemce

Pokud se hrobka nebo hrobové zaŤizeni staly opuštěnou po účinnostizákona
ě.89l20l2 Sb., občanský zákonik (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zátoveň' stavbou, bude
od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnémuÚradu
pro zastupování státu ve věcech majetkoých.
Pokud byla hrobka opuštěna před účinnostízákona č. 89l20I2 Sb', občanský zákonik
(d. před 1. lednem 20t4), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem
pozemku (viz ustanovení $ 3056 zákona ě. 89l20l2 Sb., občanský zákonik) nebo obce,
která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení $ 996 zákona ě. 89l20l2 Sb.,
občanský zákoník). oznámeni o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem
stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti
(na qývěsce). U opuštěnéhohrobu se postupuje shodně.

Byl-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 dnů
od skončenínájmu. Při odevzdání hrobového zaŤizení nebo hrobky si nájemce vezme
vše, kromě uloŽených lidský ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných'
protože v souladu s $ 493 občanskéhozákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
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17.

nezpopelněné i zpopelněné ponechají
na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou týo lidské
ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné
vylžit úroveň dna hrobu, uloži se lidské ostatky do společnéhohrobu téhož

Po

zániku nájmu

se lidské ostatky

pohřebiště.

18.Při nesplnění bodu 16 je hrobové zařizeni umístěno na hrobovém místě po zániku
nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není

odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště moŽnost obrátit se na soud nebo v rámci
svépomoci hrobové zaÍ1zeni odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si
zaŤizení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zaÍizeni ponese
vlastník hrobového zaŤizeni. Pokud na dalšívýzvu vlastník nereaguje a náklady
naodstranění a skladné překroěí vyši odhadované ceny hrobového zaÍizeni,
provozovatel hrobové zaŤizeni prodá. Výtěžek pouŽije na úhradu nákladů.

19.Některá hrobová zaÍizeni nebo hrobky lze provozovateli darovat písemnou darovací
smlouvou.

Clánek 7
Podmínky zÍrz'eníhrobky, náhrobku, hrobového zaÍwení

1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zaÍ1zeni na pohřebišti' nebo ipravě

j1Ž

exisfujících 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 zŤizeni hrobového zaÍizeni mimo hrobky urěuje provozovatel v rozsahu:
a) určírozměry,tvat hrobového zaÍízeni, případně druh pouŽitého materiálu, minimální
hloubku základi, šířku uliček mezi hrobovýmzaŤizením, způsob uloženízeminy a
odpadu pi1zÍtzovéníhrobového zaÍizení'jehoopravách a likvidaci. Jednotlivé díly
hrobového zaŤizeni musí b;it mezi sebou pevně kotveny, viditelné hrobové zaÍizeni
musí b;it zhotoveno z kamene,
b) základy musí být provedeny do nezamrzajícíhloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem
na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy,
c) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům dila apodpovrchové hloubce
základové spáry, která činíminimálně 80 cm,
d) základy památníků, náhrobků nebo stél musí byt zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu
ěi železob etonu, kamenn ého zdiv a,
e) zadni rámy hrobu nebo hrobky musí byt v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
f) při stavbě hrobky je navíc
. nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace,
přístup k sousedním hroboým místům)
. rrytvořit zadáni pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (tvar, odvětráni, typ
terénu a půdy, velikost hrobky)
. navrhnout materiály a hlavní konstrukčníprvky včetně požadavků pro osazení
hrobky hrobovým zaÍizenimkamenickou firmou (základové pasy, beton,výztlže,
betonové tvárnice) na základě předloŽeného statického výpočtu
. provést uloŽení přebýečnézeminy a odvoz na skládku, dodržování hygienických
předpisů a opatření
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zhotovit základové pasy včetně dodrŽení technologických postupů a parametrů
pro zvolený materiál stavby
zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovnévýztuže, zhotovit otvory pro patra, zalit
betonem a zhotovit odvodnění
ukončit stavbu betonovým věncem, popř. vnitřnim zakrýim stropnicemi
a následnou izolaci proti povrchové vodě
dodrŽet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možnostíopakovaného
otevření bez nutnosti demontáŽe hrobového zaŤizeni
obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén
protokolámě předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu
uživat.

I

I

3. Při

provádění prací směřujících ke zhotoveni,údržbě,opravám, nebo odstranění věcí

na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce,
neprovádili tyto práce sám, přičemžje ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak
dle pokynů provozovatele/správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řaau.

4. V

pruběhu zhotovováni, údrŽby, oprav' nebo odstraňování hrobky, hrobového zaÍizeni
na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa zaudržování pořádku, za skladování
potřebného materiálu na místech a způsobem urěeným provozovatelem/správcem
pohřebiště. odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i
vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhoŽ dne
odvést na určenémísto skládky a případně uloŽit do příslušnéhokontejneru. Při těchto

pracích nesmí byt cesty

a uliěky na

pohřebišti užíványkjinému účelunež

ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

5. Po skončenípraci je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného
hrobového místa a místa, která při práci zneěistil, do původníhostavu nejpozději
do 48 hodin. Ukončeníprací je nájemce povinen nahlásit provozovateli. Spolu s tím

nahlásí změny hrobového zaÍizeni, zakládajíci povinnost změnit, či doplnit
předepsanou evidenci. Totéžplatí při likvidaci hrobového zaŤizeni včetně základtt
a stavby hrobky.

6. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím

písemným
povolením provozovatele/správce, kteý můženájemci pŤikázat odstranění vysazené
dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou ýsadbu na náklad nájemce
hrobového místa.

7. Vlastník hrobového zaÍizeni je oprávněn odstranit hrobové zaŤizeni z pohřebiště
po předchozím projednání s provozovatelem/správcem

a nájemcem hrobového místa.

Clánek 8
Ukládání lidských pozůstatkůa exhumace lidslcých ostatků

1. otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo

provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel nebo správce nebo provozovatel
pohřební služby, kter'ý na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti
pohřbít lidské pozůstatky.

2.

obdobně jako při přijímání lidských pozustatků k pohřbení provozovatel/správce dbá
na to, aby pÍevzetínezpopelněných lidských ostatků bylo doloŽeno alespoň úmrtním
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listem a průvodnímdopisem s uvedením, o ěí ostatky se jedná, odkud jsou (ěíslo
hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl' u urny
postačípředložit doklad o zpopelnění, kteý obsahuje údaje shodné s identiťrkaěním
štítkem.Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související
s

provozováním pohřebiště.

3. V

době po úmrtínájemce, máJi být tento uloŽen do hrobu, jehožbyl nájemcem, zajistí
provozovatel/správce úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo
odjiné zmocněné osoby. NepoŽádá-li nikdo o uzavŤeni nájemní smlouvy
kpředmětnému místu, ztstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce
s povinností provozovatele o místo pečovat.

4. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby můžebyt

i

zpopelněnými
s nezpopelněnými
pouze
pohřebiště
na základě předchozího
manipulováno
lidskými ostatky v rámci
souhlasu provozovatele/správce pohřebiště.

5.

6.

].

Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou byt exhumovány, tj. přemístěny
nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce
hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen
s písemným souhlasem provozovatele/správce pohřebiště. Převoz exhumovaných
nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán
u provozovatele pohřební služby a objednávka k Žádosti přiloŽena. Nájemce
hrobového místa doloŽí k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtípodle $ 22 odst. 2
zákona o pohřebnictvi a písemný souhlas osoby uvedené v $ 114 odst. 1 občanského
zákoníku. Před exhumaci nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa
písemce požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
Exhumace nezpopelněných lidských ostatků zaúěelemjejich zpopelnění v krematoriu
zakázáno. Výjimky dle individuálni žádosti můžepodle čl. 12 schválit pouze
provozovatel pohřebiště.

je

Všechny rakve včetně exhumačníchmusí byt označeny štítkemnejméně se jménem
zemřelého, datem narozeni, datem úmrtí,dnem pohřbu anázvern provádějící pohřební
služby.

8. Rakve, použitépři pohřbívání do

země, musí b;it vyrobeny z takoqých materiálů,
aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetleIé se považují
zbylky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držícivcelku. Taktéž
ýplně rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze zlehcerozložitelných materiálů.

hrobek je nutno použítrakve dřevěné zmateiá|u s dlouhou
trvanlivostí, do které je umístěna polovičnízinková v|oŽka, nebo kovové nebo
dle čsN Rakve.

9. Pro pohřbívání do

Clánek 9
hrobky provozovatelem pohřební služby
nebo
pro
hrobu
otevření
Podmínky
nebo hrobku na pohřebišti pro uloŽení
lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, kprovedení exhumace, popř. kjiným
účelům,pokud provozovatel pohřebiště obdrži v dostatečnémpředstihu
před samotným otevřením hrobu nebo hrobky:

1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob
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a) písemnou žádost vypravitele pohřbu

b)

2.

a nájemce hrobu o otevření hrobu nebo hrobky
pohřební
provozovatelem
služby,
doklad o oprávnění podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby
ao oprávněnosti vykonávat podnikatelskou ěinnost technické služby - práce kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z Živnostenského rejstříku).

Zaměstnanec pohřební sluŽby, kteý bude hrob nebo hrobku otevírat, musí b;it
provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místnímipodmínkami
as jinými informacemi nezbytnými pro bezpečnéa nezávadné otevření hrobu nebo
hrobky.

3. Provádí-li otevření hrobu

nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby'
provozovatel/správce pohřebiště je oprávněn kdykoli zkontrolovat pruběh prací anebo
požádat o přerušení praci - v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební
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 nezetlelými lidskými ostatky.

5.

Provozovatel/správce pohřebiště můžeodmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li
k tomu závažnédůvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by
musely být přerušeny hlavní kořeny, pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém
stavu v důsledku vichřic, deště nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

6. Rakev s lidskými pozustatky musí bý po uloženído hrobu
zeminou ve ýši minimálně l,2m.

zasypána zkypřenou

7. Náklady vzniklé provozovateli/správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu
nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok
na úhradu přiměřených nákladů za poskýnuté ýše uvedené a dalšísouvisející sluŽby.

Clánek 10
Dřeviny a lavičky

1. Dřeviny lzena pohřebišti vysazovat

pouze se souhlasem provozovatele/správce. Jedná
se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by
způsobovat škody na majetku a ohroŽovat bezpečnost návštěvníků.

2. Dřeviny

nesmějí byt vysazovány do pohřbívací plochy

s

ýjimkou toho, kdy

se

nájemce písemně zaváže k tomu, Že bude místo uživat pouze k uloženízpopelněných
lidských ostatků.

3.

Provozovatel můŽe dle svého uváženi a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené
dřeviny, k jejiŽýsadbě nedal souhlas.

4. Likvidovat vzrostlou

zeleřl lze jen
o ochraně přírody a krajiny).

5. Všechna trvalá

při

dodržováni zvláštního předpisu

(viz zákon

zeleřt, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele

pohřebiště.
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Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předch oziho souhlasu provozovatele.

6.

7. Pevné i

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

8.

Lavičky mohou ttživat všichni návštěvníci pohřebiště

9. Jednoduché práce nutné kudržovánía okrašlování hrobových míst a hrobového
zaÍizeni provádějí nájemníci nebo podnikající fyzické osoby či právnické osoby
nájemcem pověřenó.

Clánek 11
Sankce

1. Porušení tohoto Řaau bude postihováno podle $ 5 odst. 1 písm. i) zákona
ě.25112016 Sb.' o někter"ých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku,
zvtáště pokud fyzická osoba porušípodmínky uloženév tomto Řádu pri konání
pohřbu nebo pietního aktu.

2.

Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:
a) V rozporu s $ 4 odst. 1 písm. f) zacházi s lidskými pozustatky nebo lidskými ostatky
na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění
veřejnosti,
b) v rozporu s $ 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev
s lidskými poďstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s $ 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku
nebo neoprávněně provádí exhumaci.

3. Za

přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do
zákona o pohřebnictví.

ýše 100 000,-Kč ve

smyslu $ 26

Clánek 12
Ostatní ustanovení
neupravené tímto řádem, vztahujici se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.

1. Právní vztahy

2.

Pokud se písemný styk provádí doruěenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti,
platí fikce doruěení uplynutím posledního dne úloŽnílhůty u pošty.
dodržování tohoto Řádu provádí pověřený pracovník obce. Výjimku z Řádu
pohřebiště dle individuální dohody můŽe schválit provozovatel pohřebiště.

3. Kontrolu

4.

Pokud pohřebiště, nebo jeho část, věetně hroboých zaÍizení,jsou zapsány v seznamu
kulturních památek' nebo se nacltázejí na územi památkového zájmu, či jsou
v seznamu válečných hrobů a pohřebišť, vztahují Se na péčio ně zvláštni právni
předpisy.
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čHnek 13
Zrušujícíustanovení
Dnem nabýí úěinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád
pro pohřebiště, schválený zastupitelstvem obce dne 2.10.2002.

čtánek 14
Záxéreóné ustanovení

1.

2.

Tento řád je účinnýdnem I.9.2020.
Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na uřední desce obecního uřadu v Krhanicích
po dobu 15 dnů a po celou dobu platnosti tohoto Řádu na pohřebišti na místě
obvyklém.

V Krhanicích dne 27.8.2020
Krhanice 46

tČo:0ozszozs
Mgr

t2

starosta obce

