MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
OPATŘENÍ č. 1/2004

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Starosta města Dolní Poustevna vydal dne 31. 3. 2004 v souladu s ustanovením §16 odstavec 1 a §19 zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., (dále jen „zákon“), tento řád
veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).
Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Ustanovení tohoto řádu veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) se vztahuje: na areál veřejného pohřebiště v Dolní
Poustevně (dále jen „veřejné pohřebiště“), nacházející se na pozemcích parcelních čísel: 330/2 a 330/4 v k.ú. Dolní
Poustevna, a dále na areál veřejného pohřebiště na Marketě v Dolní Poustevně (dále jen „veřejné pohřebiště“),
nacházející se na pozemku parcelní číslo: 244/1 v k.ú. Horní Poustevna; jejichž součástí jsou :
- hrobová místa
- hrobky
- místa pro dětské hroby
- urnová místa
- epitafní desky (urny jsou vloženy do země pod deskou, bez budování úložné šachty)
- vsypová loučka
- smuteční obřadní síň v Dolní Poustevně
Veřejná pohřebiště se nacházejí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Města Dolní Poustevna, kam patří i
pohřebiště na Nové Vísce v Dolní Poustevně, kde je zřízeno památné místo. Usnesením Zastupitelstva Města Dolní
Poustevna č. 1/01 ze dne 31. 1. 2001 bylo pozastaveno provozování urnového háje jako pohřebiště, který se nachází
na pozemku parcelní číslo: 176/2 v k.ú. Nová Víska u Dolní Poustevny.
2. Řád je závazný pro provozovatele veřejného pohřebiště, kterým je Město Dolní Poustevna (dále jen „provozovatel“),
a pro subjekty zajištující pohřební služby, pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů, objednatele služeb, nájemce
hrobových a urnových míst, návštěvníky veřejného pohřebiště včetně osob, které zde s písemným souhlasem
provozovatele provádějí práce i pro organizace v Dolní Poustevně.
Článek 2
PROVOZOVATEL VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
1.

2.

3.

4.

Město Dolní Poustevna jako provozovatel zajišťuje správu veřejného pohřebiště. Provozovatel veřejného pohřebiště
pečuje o jeho čistotu a vzhled, o místa bez nájemců, o travnaté plochy, provádí běžnou údržbu cest, chodníků,
oplocení, společných zařízení, inženýrských sítí a výsadbu zeleně. Provozovatel zajišťuje pronájem hrobových míst a
vedení související evidence o jednotlivých hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
Provozovatel veřejného pohřebiště dohlíží na dodržování řádu veřejného pohřebiště a dbá o urbanistickou úpravu
veřejného pohřebiště. Pronajímá hrobová místa tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů, hrobek,
urnových hrobů apod. stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený
prostor.
Provozovatel veřejného pohřebiště je povinen :
a) zajišťovat provoz veřejné pohřebiště v souladu s tímto řádem, zvláštním zákonem 1) a ostatními příslušnými
právními předpisy2),
b) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce,
c) zdržet se při 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) vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště podle zákona3),
e) v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetlelé, neprodleně zajistit příslušné
podklady pro stanovení nové tlecí doby,
f) v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa
jejich adresa, a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na veřejném pohřebišti obvyklém,
g) v případě rušení veřejného pohřebiště postupovat podle zákona4),
j) zajišťovat likvidaci odpadu,
k) zajišťovat informační službu.
Provozovatel veřejného pohřebiště postupuje při zpracování osobních údajů vedených v evidenci související s
provozováním veřejného pohřebiště podle zvláštního zákona5).

Článek 3
PRONÁJEM MÍSTA PRO HROB NEBO URNU
1.
2.
3.

4.
5.

8.
9.

Provozovatel jakožto pronajímatel veřejného pohřebiště pronajímá hrobové místo jménem Města Dolní Poustevna na
základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa pro hrob na dobu 20 let od posledního uložení těla do hrobu, což
je tlecí doba podle článku 7 tohoto řádu.
Místo pro uložení urny lze pronajmout na dobu 10 - 20 let od prvního uložení.
Pronájmem místa na veřejném pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vznikne nájemci právo
zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, epitafní desku, náhrobek, uložit do něj lidské osatatky,
nebo zpopelněné ostatky a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných
provozovatelem.
Právo k hrobovému místu se prokazuje písemnou smlouvou a dokladem o úhradě výše nájemného. V případě úmrtí
nájemce, právoplatným dokladem o dědickém řízení (např. vyjádřením notáře o okruhu oprávněných dědiců).
Průkaz jiným způsobem (např. u dosud užívaných hrobových míst v souladu se zákonem6)) lze připustit, učiní-li
osoba, jež právo uplatňuje, písemné prohlášení u provozovatele veřejného pohřebiště, že je oprávněnou osobou se
vztahem k místu na veřejném pohřebišti a odpovídá za veškerou škodu, která by eventuálně provozovateli veřejného
pohřebiště vznikla, pokud by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým.
Výše nájemného a služeb souvisejících s pronájmem hrobového (urnového) místa nebo hrobky je stanovena dle
Ceníku veřejného pohřebiště, který je nedílnou součástí tohoto řádu.
Podnájem hrobového místa je zakázán.
Článek 4
PÉČE O PRONAJATÉ MÍSTO

1.

2.

3.

Nájemce je povinen pronajaté místo na veřejném pohřebišti udržovat v řádném stavu, odpad (znehodnocená
výzdoba, květiny, obaly z vyhořelých svíček apod.) odkládat pouze na stanovená místa (např. do kontejneru, košů
nebo na jiná místa k tomu určená provozovatelem). Shledá-li provozovatel veřejného pohřebiště závady, vyzve
nájemce, aby tyto v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanovené lhůtě, může
provozovatel veřejného pohřebiště učinit nutná opatření na náklady nájemce.
Nejpozději do 6 měsíců od pohřbení do hrobu musí nájemce zajistit úpravu místa a až po uplynutí 1 roku, kdy je
zemina slehlá, zřídit na hrobovém místě pomník. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu
pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli veřejného
pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště v souladu se zákonem3).
V případě, že nájemce nezajišťuje údržbu hrobového místa i přes písemné upozornění, je toto jednání posuzováno
jako přestupek dle zvláštního zákona7), 8).
Článek 5
ZÁNIK PRÁVA K PRONAJATÉMU MÍSTU

1.

2.
3.
4.
5.

Právo k pronajatému místu zaniká uplynutím doby, na kterou bylo místo na pohřebišti pronajato. Provozovatel
veřejného pohřebiště písemně upozorní nájemce na skončení sjednané doby nejméně 90 dnů před jejím skončením.
Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je
obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa,
může provozovatel veřejného pohřebiště jeho návrh odmítnout vždy v případě, že :
- nájemce neplní své povinnosti, tj. nezajišťuje vlastním nákladem řádnou údržbu pronajatého místa v rozsahu
stanoveném smlouvou o nájmu a neoznámil provozovateli veřejného pohřebiště veškeré změny údajů potřebných
pro vedení evidence na veřejném pohřebišti.
Provozovatel veřejného pohřebiště může jménem pronajimatele odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy
o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za
služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomuto provozovatel veřejného pohřebiště písemně vyzval.
Nájemce je povinen zajistit odstranění náhrobku a hrobového zařízení včetně uren se zpopelněnými ostatky z
hrobového místa nejpozději ke dni ukončení nájmu.
Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně uren, postupuje provozovatel veřejného
pohřebiště v souladu se zákonem9) .
Po zániku práva k místu, při jiné likvidaci hrobového (urnového) místa, nebo i v průběhu sjednaného nájmu je
nájemce povinen prokázat na žádost provozovatele veřejného pohřebiště vlastnictví náhrobku, rámu či jiného
hrobového zařízení a to písemným dokladem o koupi, výstavbě, dokladem o nabytí v pozůstalostním řízení nebo
jiným věrohodným dokladem.
Článek 6
UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH OSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH OSTATKŮ A JEJICH EXHUMACE

1.

Lidské ostatky mohou být do hrobu nebo hrobky ukládány pouze zaměstnanci příslušného subjektu, který má
oprávnění k provozování služeb pohřebních, avšak jen po předchozím souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště.
Ve výjimečných případech může provozovatel veřejného pohřebiště povolit, aby uložení provedla i jiná osoba, avšak
za dohledu provozovatele veřejného pohřebiště.

2.

Uložení zpopelněných ostatků na veřejném pohřebišti může provést pouze osoba určená provozovatelem veřejného
pohřebiště. Výjimečně toto může provést jiná osoba, avšak za dohledu pověřeného pracovníka provozovatele
veřejného pohřebiště.
3. Výkopy a zemní práce všeho druhu včetně kopání hrobu mohou provádět pouze osoby, které k této činnosti mají
příslušné oprávnění a to po předchozím písemném souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště.
4. Pro pohřeb do země musí být použity dřevěné rakve, jejichž těsnění jakož i veškeré doplňky a příslušenství uložené
uvnitř i vně rakve jsou výhradně z biologicky rozložitelných materiálů, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných
nerozložitelných materiálů, kovové díly jen velmi omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné
piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se
souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení okresní státní zástupce. Náklady na
exhumaci hradí ten, kdo o ní požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na veřejném pohřebišti tak,
aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
Článek 7
TLECÍ DOBA
Tlecí doba stanovena pro ukládání lidských ostatků do hrobů činí 20 let dle souhlasného stanoviska okresního hygienika:
pro pohřebiště v Dolní Poustevně ze dne 17. 4. 2002, spisová značka 21-1790/2002/Koc a odpovídá výsledku
hydrogeologického průzkumu zpracovaného CHEMCOMEXem Praha a.s. a doplněného posudkem z února 2002; pro
pohřebiště na Marketě v Dolní Poustevně ze dne 26. 4. 2002, spisová značka 21-1220/2002/Koc a odpovídá výsledku
hydrogeologického průzkumu zpracovaného CHEMCOMEXem Praha a.s. a doplněného posudkem z února 2002.
Článek 8
ZŘIZOVÁNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ
1. Hroby pro ukládání ostatků mrtvých lidských těl musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,
b) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,
c) rakev s lidskými ostatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m a po
slehnutí zeminy musí výše zásypu činit minimálně 1,0 m a být v úrovni okolního terénu,
d) před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další ostatky mrtvého lidského těla, pokud je možné
umístění nad úroveň naposledy pohřbených ostatků mrtvého lidského těla a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude
činit nejméně 1 m, byl-li prvý zemřelý uložen do hrobu prohloubeného nejméně o 0,5 m.
2. Podmínky pro zřízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm.).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena
z hrobky difuzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a
musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno,
musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěny hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a
jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že
vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady (desky), jejich spáry zality betonem a
povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně
uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvale pružnými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukcí hrobky, na samostatném
základě.
m) Stavebník hrobky je povinen před započetím stavby předložit provozovateli veřejného pohřebiště projekt hrobky
ke schválení, který vypracovala osoba s platným oprávněním k projektovým pracím ve stavebnictví. Stavba musí
být prováděna pod dozorem osoby s platným oprávněním a toto musí být písemně stanoveno.
3. Provozovatel veřejného pohřebiště stanoví ve svém souhlasu se zřízením hrobky :
a) Dobu výstavby hrobky.
b) Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova.
c) Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště.
d) Podmínky používání komunikací veřejného pohřebiště.
e) Způsob skladování materiálu, odpadu a jejich likvidace.
f) Povinnost dozoru při výstavbě.

4.

5.

g) Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště a dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je
povinen archivovat, a dále musí pro trvalé užívání stavby určit :
Druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce tj. rakev musí mít minimální rozměry 2,15 x 0,85 m a to
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka,
- kovové s nepropustným dnem
.
Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a rakev nebude otevírána, není třeba k jejímu přemístění souhlasu. Přímou
manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobce může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem
krajské hygienické stanice.
Článek 9
NÁHROBKY A HROBOVÉ ZAŘÍZENÍ

1.
2.

3.

4.

5.

Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na veřejném pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení
podle zvláštních předpisů10). S náhrobky a hrobovým zařízením je oprávněn disponovat jen jejich vlastník. Zemře-li,
přechází vlastnické právo k náhrobku a hrobovému zařízení na jeho dědice podle ustanovení občanského zákoníku.
Pokud náhrobek nebo hrobové zařízení ohrožuje bezpečnost osob na veřejném pohřebišti a neuplynula-li doba, na
kterou bylo hrobové místo pronajato, vyzve provozovatel veřejného pohřebiště vlastníka tohoto hrobového zařízení,
aby v určené lhůtě učinil opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí nebo škody. Pokud tak vlastník sám neučiní je
provozovatel veřejného pohřebiště oprávněn učinit nezbytná opatření na náklad vlastníka hrobového zařízení, aby
nebezpečí ohrožení zdraví, života nebo majetku osob bylo odvráceno. K zániku nájmu hrobového místa tím
nedochází.
Nájemci a vlastníci náhrobků a hrobového zařízení jsou povinni dodržovat zejména tyto podmínky :
a) Základy pod náhrobky (pomníky) musí být provedeny do hloubky min. 0,6 m pod úrovní terénu a musí být
přizpůsobeny únosnosti zeminy. Hloubka základu může být snížena na 0,5 m , avšak se štěrkovým polštářem..
V nepříznivých geologických podmínkách může být hloubka základové spáry zvýšena a to na základě
požadavku provozovatele veřejného pohřebiště. Základové zdivo nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
b) Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek, urnových a epitafních míst podle
dispozic provozovatele veřejného pohřebiště.
c) Uličky mezi hroby, hrobkami, urnovými místy a epitafy musí být dodržovány dle plánu hřbitova a dispozic
provozovatele veřejného pohřebiště.
d) Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů
e) Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
f) Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
g) Stěny jednotlivých čel hrobů musejí být vzdáleny nejméně 0,6 m.
Po ukončení prací je provádějící stavebník povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do
původního stavu nejpozději do 48 hodin, včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je povinen
stavebník nahlásit provozovateli veřejného pohřebiště. Stavebník nese náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze
stavební činnosti, jakož i náklady spojené s použitím zařízení pohřebiště.
Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce, náhrobku nebo hrobovému zařízení je nabyvatel povinen
prokazatelně oznámit provozovateli veřejného pohřebiště bez zbytečného odkladu.
Článek 10
VÝSADBA NA POHŘEBIŠTI

1.
2.
3.
2.
3.
4.

Veškeré keře lze nově vysazovat i na pronajatých místech po předchozím písemném povolení provozovatele
veřejného pohřebiště.
Výsadba stromů na pronajatých hrobových místech není povolena.
K výsadbě letniček a trvalek s výjimkou keřů není třeba souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště.
Návštěvníci veřejného pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem
veřejného pohřebiště, bez jeho výslovného souhlasu.
Provozovatel veřejného pohřebiště může nepovolenou výsadbu, uzná-li to za potřebné z hlediska celkového vzhledu
pohřebiště, či jiných závažných důvodů odstranit bez náhrady tomu, kdo je vysadil.
Při likvidaci stromů je nutno postupovat podle zvláštního zákona11).
Článek 11
SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ

1.

Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro poslední rozloučení se zemřelým před uložením do hrobu nebo odvozem
do krematoria a to všem občanům bezplatně.
2. Provozní doba se upravuje podle dohody provozovatele s objednavatelem obřadu nebo s osobou zastupující
objednavatele (popř. se subjektem zajišťující pohřební služby). Rezervaci obřadní síně je třeba ohlásit provozovateli
nejméně 2 pracovní dny předem. O provoz smuteční obřadní síně pečuje provozovatel veřejného pohřebiště, který
povoluje konání obřadů ve smuteční obřadní síni z jiných obcí.

Článek 12
PROVOZNÍ DOBA A POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI
1.

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
květen – říjen
od 7 – do 20 hod
listopad – duben
od 8 – do 19 hod
Ve dnech 1. až 3. listopadu bude veřejné pohřebiště otevřeno nepřetržitě.
2. Provozovatel veřejného pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část omezit
nebo zakázat, např. době provádění terénních úprav, exhumací apod.
3. Dětem do 10 let je dovolen vstup na veřejné pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
4. Motorová vozidla mohou na veřejné pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen se souhlasem provozovatele veřejného
pohřebiště. Na veřejném pohřebišti je zakázána jízda na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových
bruslích apod., s výjimkou vozíků invalidních občanů.
5. Návštěvníci veřejného pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých
nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat
alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené.
6. Není dovoleno používat zařízení veřejného pohřebiště k jiným účelům, než k provozu veřejného pohřebiště. Na
veřejné pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
7. Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy,
které jsou na vsypové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel veřejného pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo
jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z tohoto místa odstranit.
8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu veřejného pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato
voda je určena k provozním účelům provozovatele veřejného pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na
pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu veřejného pohřebiště. V
případě výskytu jedlých plodů, hub, apod. je zakázána jejich konzumace a odnášení z areálu pohřebiště.
9. Ukládání nádob, nářadí, odpadu a jiných předmětů na plochy veřejné zeleně a místa kolem hrobových míst není
dovoleno.
10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na veřejném pohřebišti je možné jen se souhlasem provozovatele veřejného
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu12).
11. Na veřejném pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který
stanoví tento řád.
12. Dozor nad pořádkem na veřejném pohřebišti provádí zaměstnanci provozovatele veřejného pohřebiště.

1.
2.
3.
4.

Článek 13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud tento řád neupravuje některé právní poměry týkající se veřejného pohřebiště, platí pro ně ustanovení zákona1).
Vzniklé spory a případná povolení výjimek z tohoto řádu řeší provozovatel veřejného pohřebiště.
K vydání tohoto opatření vydal ve smyslu ust. § 18 odst. 3) zákona č. 256/2001 Sb., Krajský úřad Ústeckého kraje
předchozí písemný souhlas dne 14. 4. 2004.
Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 4. 5. 2004.

Ing. Miroslav JEMELKA v.r.
starosta

...............................................................................................................................................................................
1) zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
2) např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
3) § 21 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů
4) § 24 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
5) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6) § 29 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
7) § 26 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
8) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
9) § 20 písm. g) bodů 4 a 5 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
10) § 54 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
11) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění
12) zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Příloha k Řádu veřejného pohřebiště

MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA

CENÍK VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Nájemné za hrobové místo:
Výše nájemného je stanovena cenovým výměrem Ministerstva financí ČR za pronajaté místo ročně.
Platba je osvobozena od DPH.
Nájem z pozemků – hrobového místa na pohřebišti: ........................

6,-- Kč/1m2/rok

Služby spojené s nájmem hrobového místa na pohřebišti: ...............

20,-- Kč/1m2/rok

Celková cena nájmu a služeb ............................................................ 26,-- Kč/1m2/rok
Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví v platném znění, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště,
zejména:
- údržba zeleně
- údržba komunikací
- údržba hřbitovního zařízení včetně spotřeby vody
- sečení a úklid trávy
- likvidace odpadů
- vedení evidence hrobových míst
- informační služby
- správa pohřebiště
Vysvětlivky:
- Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo
vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren.
- Výměra míst se zaokrouhluje na 0,1 m2 (do 0,049 dolů, od 0,05 nahoru).
Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování veřejných pohřebišť na území města Dolní
Poustevna, Řádu veřejného pohřebiště a platného zákona o pohřebnictví.
Ceník byl schválen Zastupitelstvem města Dolní Poustevna na zasedání dne 4.4.2007 pod č. usnesení
12/07.

Platnost od 4.4.2007

Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
starosta

