Zastupitelstvo Obce Staré Sedliště schválilo na svém zasedíni konaném dne 28.5.2019
usnesením č. 5/10c/19 podle § 84 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni)ve
znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s ustanovením o pietnich místech a o změně zákona č.
25612001 Sb., a o změně některych zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, ve znění zákona č.
28l/2009 Sb., kterým se mění některé zál<ony v souvislosti s přijetím daňového řádu a
zákonem č. 18312017 S., kterym e mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
odpovědnosti za přestupky a ve znění pozdějšíchpředpisů.

Rád veřejného pohřebiště
Clánek 1
úvodníustanovení

1,

2.

Tento Řád upravuje provoz veřejných pohřebišt' obce Staré Sedliště a jeho místni části
Labuť(dále jen pohřebiště),zelména rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti, tlecí
dobu pro lidské ostatky ukládané do hrobů, povinnosti návštěvníkůpohřebiště,
provozovatele a dalšíchosob lrykonávajících činnosti související se zjištěním řádného
provozu pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa.
Veřejná pohřebiště jsou situována na pozemkových parcelách:

a)
b)

3.

Staré Sedliště na p.p.č . 129 v k.i. StaíéSedliště
Labut' na p.p.č, 419 v k.ú. Labut' (dále jen ,,pohřebiště")

zapsané na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí pro obec Staré Sedliště
Pohřebiště StaTé Sedliště je rozděleno cestami a plochami zeleně na místa určena pro

hroby, pro umové hroby a místo sloužícíjako rozptylová loučka,

Clánek 2
Provozování pohřebiště
1 . Provozovatelem pohřebišť dle
§ 16 odst.1 zákona č. 25612001 Sb., o pohřebnictvi a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen zákon o pohřebnictví) je
obec Staré Sedliště ajejich správu vykonává Obecní uřad Staré Sedliště Provozovatelem
pohřebištěje obec Staré Sedliště, IČ00260142, Staré sedliště 359,34801Staré Sedliště.

2. Správu a údržbupohřebiště včetně okolní zeleně, pronájem hrobových míst a vedení
související evidence zabezpečuje obec Staré Sedliště.

článek č. 3.
Provozní doba pohřebiště
Pohřebiště je veřejnosti přístupné 24 hodin denně po celý rok. Provozovatel můžepřístup na
pohřebiště nebo jeho části dočasně zakáza| např. v době provádění terénních úprav,
exhumací, při úklidu, pro neschůdnost cest a to na dobu nezby.tně nutnou.

Clánek 4
Povinnosti návštěvníkůa pořádek na pohřebišti
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemíelých nebo mravního cítěnípozůstalých a veřejnosti: tz. zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívatalkoholickó nápoje, omamné
a psychotropní 1átky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat
prostory pohřebiště ajeho vybavení k jiným účelům,než k jakým jsou určeny.
2. Vstup na lozptylovou loučku je pro veřejnost zakifuiin.
J. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4, Na pohřebiště je zakéaán přístup podnapilým osobám a osobiim se psy, kočkami a
jinými zvířaíy.
5. Na pohřebišíi je zakázáno jezdit na jízdníchkolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslich.
6. Motorová vozidla (s výjimkou invalidních vozíků)mohou na pohřebiště vjiždéía
zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím
stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat na rozptylové loučce jen na plochy,
které jsou k tomuto účeluvyhrazené. Provozovatel pohřebiště je oprár.,rrěn zvadlé nebo
jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
8. Ukládáni nádob, naŤadía jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hroboých
1.

míst není dovoleno.

9. Svítilny a

svíčkyje možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlir."ých hrobových
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku
požáru. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky.jen na vyhrazeném

místě.
Z hygienických důvodůnení dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelůmsprávce pohřebiště a na
za|éváni zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových mistech. Ie zakázino
odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
1 1. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
12. Návštěr.rríci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené
provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
13. Pořádaní pietnich a vzpomínkových akci na pohřebišti je možnése souhlasem
provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit
shromáždění podle zvláštního předpisu (7fu. č. 84lI990 Sb,, o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějšíchpředpisů).
i4.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a
takoqím způsobem, který stanoví tento řád.
15. Na pohřebišti není dovoleno lykonávat biologickó potřeby.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.
10.

Clánek 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) správa evidence a pronájem hrobových míst, vč. evidence uloženílidských ostatků
b) likvidace odpadu
c) dodávka vody

d) údržbazeleně (sekání trávy,
e) prořezávky stromů

í) opravy

hrabání listí)

oplocení

g) informačníslužby
a)
b)
c)
d)

Pohřební služby zajišt'ují:
výkopové práce související s pohřbením a exhumací
pohřbívání
provádění exhumaci
ukládání, vslp nebo rozptyl zpopelněných lidských pozůstatků

Clánek 6

Povinnosti provozovatele a správce
1

. Provozovatel

a další osoby vykonávající čirrrrosti související se zajištěnímřádného provozu
pohřebiště jsou povinny provozovat pohřebiště podle zákona o pohřebnictví, tohoto Řádu a

zvláštních předpisů.

2. Dále jsou provozovatel

a

dalši osoby vykonávající činnosti související se zajištěním

řádného provozu pohřebiště povinny:
- počínatsi způsobem odpovídajícímpietě místa,

-

zejména pak nesmí kouřit, požívatalkoholické nápoje, chovat se hlučně, odkládat
odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená

3. Provozovatel je povinen:
- vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště, vystavit doklad

obsahujícíčíslohrobu nebo hrobky, jméno , popřípadě jména a příjmení
zemřelého, místo a datum jeho narození, úmrtí,pohřbení. U jiných lidských ostatků
vést evidenci v rozsahu identifikace jiných lidských ostatků
- všem osobám - zájemcům o nájem, stanovit stejné podmínky pro jeho sjednání dle typu
hrobového místa
- zajišťovatúdržbuveřejné zeleně na pohřebišti
- zajišťovatlikvidaci odpadu z pohřebiště

Clánek 7
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí10 let

Clánek 8
Ukládání lidských pozůstatkůa zpopelněných lidských ostatků a jejich
exh umace

Pro ukládriLrrí lidských pozůstatků ajejich exhumace platí ustanovení § 22 zžlkona.
1

do hrobu nebo hrobky, jejich exhumaci, uloženízpopelněných
1idských ostatků nebo rozptyl je oprávněn provozovatel pohřební služby, kter,ý na základě

. Ukládat lidské pozůstatky

smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.
2. Zpopelnéné lidské ostatky lze dále ukládat na pohřebišti ve zvláštní schránce ktomu
určené(umě),umístěnébuď na náhrobku nebo přímo do hrobu, příp. do hrobky.
3. Všechny rakve včetně exhumačnich musí blýt označeny štítkemnejméně se jménem
zemřelého, datem narození, datem úmrtí,dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební
služby.
4. Rakve, použitépro pohřbívaní do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby
ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetleló se považujízbl,tky
rakví (hlavních desek) o ma"ximální velikosti 0,5 m2 držícívcelku. Pro qýrobu rakví
ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmí blít použity díly z nerozložttelných materiálů.
Kovový díl (madla rakve apod.) lze použítjenomezeně.
5. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou blýt vyrobeny
pouze z lehce ro zložtte|ných matriálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné
plasty a u rubiášů látky. Tkanina, ze které je oblečenízemřelého vyrobeno, by měla by
nejlópe bez chemických příměsí.
6. Pro pohřbívání do hrobekje nutno použítrakve:
a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trwanlivostí, do které bude
umístěna polovičnízinková vložka, nebo
b) kovové, nebo
c) dle ČSN Rakve
7. Maximální rozméry rakvi v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m
8. Osoba požadujícíprovedení rozptylu ohlásí provozovateli požadavek tohoto způsobu
uloženízpopelnění lidských ostatků,
9. Nájemce ohlásí provozovateli požadavek uloženi či vyjmutí lidských pozůstatků.
10.PŤímou manipulaci s lidskými ostatky při exhumaci nebo v hrobkách lze provádět v tlecí
době pouze se souhlasem místně příslušnéhygienické stanice. Po tlecí době stačísouhlas
provozovatele pohřebiště. Při manipulaci s lidskými ostatky v hrobkách není podle
ziikona potŤeba souhlasu KHS, pokud nemá bylt rakev otevřena.
11. Ohlášeníprovede nájemce také při uloženízpopelněných lidských ostatků v umě
vlastnimi silami.

Clánek 9
Zíizováníhrobového zařízenía podmínky provádění prací na pohřebišti
vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existujicí (zejména
hrobky) je třeba předchozího souhlasu provozovatele.
Uličky mezi řadami hrobových mist musí být nejméně 60 cm široké.
Přední a zadni hrany támů hrobových míst musí b;it v jednó přímce s předními a zadnimi
hranami rámů sousedních hrobových míst.
Podmínky pro zřízeni hrobového zařizení hrobtl.
- základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce zá-Jr.ladové správy, která
čini minimálně 90 cm u náhrobních kamenů a 40 cm u obrub hrobů.
- základy památníků a nráhrobků musí být zhotoveny Z dostatečně únosnéhomateriálu,

1. K

2,
3.

4.

-

odolného proti působenípovětmostních vlivů např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenrrého, příp. cihelného zdiva apod..
vlastní náhrobek a rámy musí byt mezi sebou jednotlivě kotveny.
při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařizení stejnoměmě odstupňováno.

5. Podminky pro uloženízpopelněných lidských ostatků rozptylem:

-

určuje po dohodě s pozůstalými provozovatel pohřebiště,
pro účelyevidence je rozpíyl zaznamenful l provozovatele jmenovitě
6. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat §,to podmínky:
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací.
- neomezování pruchodnosti pŤistupu k jednotliqým hrobovým místům.
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hroboqfch
míst
- zajištěníochlany zeleně, kořenového systému zeleně
- po ukončeníprací na pohřebišti (nejpozději do 24 hodin) je nutno uvést okolí místa,
kde byly práce prováděny, do původníhostavu.

Podle § 17 odst. 1 zákona o pohřebnictví není ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a
hrobových zaíízenína pohřebišti třeba povolení nebo ohlášení podle zvláštního zrákona,

Clánek 10
Nájem hrobového místa

1.

Vedení související evidence o hrobových místech, jejich pronájmu a o uloženílidských
ostatků vede provozovatel Obecního uřadu Staré Sedliště
2. V souladu s ustanovením § 25, odst. 1 zákona o pohřebnictví vzniká nájem hrobového
místa na základě smlour,ry o nájmu hrobového míst uzavřené mezi provozovatelem
pohŤebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Tato smlouva musí mít písemnou formu a
musí obsahovat výši nájemné a výši úhrady za s|llžby spojené s nájmem.
a) Nájem místa pro hrob se sjednává na dobu 10 let
b) Nájem místa pro umový hrob se sjednává na dobu 10 let
c) Nájem místa pro hrobku se sjednává na dobu 10 let
d) Pro účelyrozptylu nebudou uzavirány nájemlí smlouvy.
3. U válečných hrobů a hrobů významných osobností obce se lůivacíprávo poskl,tuje
bezplatně na neomezenou dobu.

Clánek 11
Povinnosti nájemce
Nájemce hrobového místaje povinen při užíváníhrobového místa postupovat takto:

1.

Hrobové zaiizeni zřidit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si
vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se pŤi provádění prací jeho
pokyny. Má-|i bl,t zřizena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení
dokumentaci obsahujícítechnickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením
jména a adresy r ealizáIora záméru, po dokončeníhrobky požádat provozovatele
pohřebiště o její tecbnické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště
k trvalému užívriníhrobky.

2.

Provádět údržbupronajatého místa a hrobového zařízeni v následujícím rozsahu a
následujícím rozsahu a následujícím způsobem.
3. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu brobového místa.
4. Zajistit, aby plocha hrobového mista nezarustala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a pruběžně zajišt'ovat údržbuhrobovóho místa a hrobového
zaíízenina v|asrri náklady tak, aby j ej ich stav nebránil užíváníhrobových míst ostatních
nájemců a dalšíchosob.
5. Odstranit včas znehodnocené květinové ajiné dary, opad z vyhořelých svíčeka další
předměty, které narušuj estetický vzhled pohŤebiště. Neodstranlli tl,to předměty nájemoe,
je provozovatel oprávněn toto učinit sám.
6. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízeni, pokudje narušena jeho stabilita a ohrožuje
tak zdravi, životy nebo majetek falšíchosob. Pokud tak nájemce neučini, je provozovatel
pohřebiště opráwěn zajistit nebezpečnost na nžklady a riziko nájemce hrobového místa.
7. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se
souhlasem provozovatele pohřebiště, který můževe svém souhlasu stanovit podmínky
qisadby a regulace veřejnó zeleně.
8. Zajistit na vlastní nráklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízen,linak s nimi bude naloženo jako s věcí opuštěnou podle občanského
zrákoníku č. 89/2012 Sb,
9. oznamovat provozovateli pohřebiště veškerézměny údajŮ, potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s § 21 zrákona o pohřebnictvi.
10. Strpět číselnéntaěení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obrryklým
na pohřebišti nebo jeho částí.
1 1. Uloženi lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládriní s nimi
provádět j en způsobem, který j e souladu s článkem 8 .

Clánek 12
Sankce

1.

2.

Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst.1 písm. i) zákona č .251/2016 Sb.,o
někteqých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud §,zická
osoba porušípodmínky uloženév tomto Řadu pii koniiní pohřbu nebo pietního aktu

Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:
- v lozpoTu s § 4 odst.l písm.f1 zachéai s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky
na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění
veřejnosti,
- v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev
s lidskými pozůstatky nebo umu s lidskými ostatky,
- v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku
nebo neoprárměně provádí exhumaci,
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč ve smyslu§ 26
zil<ona o pohřebnictví,

C|ánek 13
ÚčinnostZastupitelstvo obce Staré Sedliště schválilo tento Řrád na svém zasedání dne 28.5.2019
usn,č5l10c/19, kte{í nab]h/á účinnostidnem 8.7.2019.

Vydáním tohoto Řádu se rušíŘád veřejného pohřebiště ve Starém Sedlišti, kteqý nabyl
účinnostidne 1 ,1 ,20l 6

místostarosta

starostka

Mgr. Jitka Valíčková

Mgr. Oldřich Benda
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Vyvěšeno na úřední desce obecního uřadu: 19.6.20i9

Sejmuto z iředni desky obecního uřadu: 8.7 .2019

