obec Libědice

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. L zák. č.25612001
§
Sb., o pohřebniďví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řaa veřejného pohřebiště obce Libědice
1. Zastupitelstvo obce LiběQice ve smyslu § 1o2 odst. 3 zákona č. L28/2o0o sb. o obcích,
ve znění pozdějŠÍchpředpigŮ schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Libědice dne
10.3. 202Ipod číslemusne§ení tl202t.
2. Řád veřejného pohřebiŠtě obec Libědice vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu
Ústeckého kraje ze dne 2. 2.2ozlvydaného pod č.j. : KUUK/O1go58/2o2L.

člónek l
úvodníustanovení
1. Provozování PohřebiŠtě je nedílnou součástíveřejné infrastruktury a službou ve veřejném
zájmu v samostatné působnosti obce.

2. Provozovatelem veřejnýcil pohřebišť je obec Libědice, lČ:00673153, se sídlem: Libědice
27, zastoupená sta rostou obf e Pavle m Koz íkem.
l

čtdnek z
Působnost řádu pohřebiště
1. Vysvěttení zkratek pojmů:

-

veřejného po].,r.UlStC.
b) Provozovatel pohřebiště - vykonává provozováníveřejného pohřebiště zejména ve
smyslu § 16 odst. 1 zákdna o pohřebnictví.
c) Správce pohřebiŠtě - vy(onává provozováníveřejného pohřebiště ve smyslu § 18 odst.
a) ŘaO

ŘaO

2zákonao pohřebnictví

2. Vymezení často používanýlh pojmri:

a) Hrobka - nemovitá věc, k|terá vznikla stavební nebo montážní technolog ií, bezzřetele
na její stavebně technické provedení, použitéstavební výrobky, materiály a konstrukce,
na účelvyužitía dobu trjani.
b) Hrobov é zařízení- např. Pomník, náhrobek, rám, krycídeska, stéla nebo jiná ozdoba
hrobu, které mohou být bez znehodnoceníod hrobového místa odděleny (zpravidla
movitá věc).
3. Ustanovení tohoto ŘáOu sd vztahule na veřejné pohřebiště v obci Libědice - v k.ú.
Libědice (dále jen pohřebi$tě), na parcele číslo:304, jehož součástíjsou:

l. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
ll. místa pro ukládánílidpkých pozůstatků do hrobek

lll. místa pro ukládání zqopelněných lidských ostatků v urnách
4. vnějšíhranice těchto pohřebišť jsou vymezeny oploc enímlzdí.

5, Řád je závazný pro provotovatele

-

obec Libědice, správce a dále pro subjekty, zajišťující
Pohřební sluŽbY, Pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů,nájemce hrobových a
urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště
včetně osob, které
zde s Prokazatelným souhlqsem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce
a pro
ostatní veřejnost.

6. Pokud bude stejná věc Popsána v několika dokumentech a v každémjinak, tak mají

přednost v pořadÍ: samotná nájemnísmlouva, Řád, zákon o pohřebnictví
a občanský zákoník.
Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu
- speciálnímu i
obecnému. ZvláŠtníustanovPní majívždypřednost před obecnými, a to i když jsou
uvedena
v jednom dokumentu. Pokúd není v Žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme
se
pravidly uvedenými v právních předpisech.
7. Hrob, ve kterém je Pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná

a vŠeobecně uznávaná, je ťnoŽnérozhodnutím zastupitelstva obce Libědice prohlásit za
,,Čestný hrob" na základě pravidel pro udělování čestnéhoobčanství,čestných poct a ceny
obce Libědice. Hrob, který bude prohlášený ,,Čestným hrobem" bude opatřen nápisem
,,Čestný hrob". Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za ,,čestný
hrob" PřísluŠÍsleva z nájmt| a služeb s nájmem spojených ve výši go % u jednohrobu a

urnového místa, ve výŠi50 iq u dvojhrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva obce
Libědice odstranit hrobové zlřízení hrobového místa. V případě, že o dalšíužíváníhrobového

místa, na kterém se nacházíhrob prohlášený za,,Čestný hrob", neprojevínájemcizájem nebo
v PříPadě, Že hrobov é zařízedívykazuje znaky opuštěnosti, je obec Libědice povinna učinit
na
své náklady opatření směřujípí k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.

8. Náhrobek, vYkazujícívy$oké uměleckořemeslné zpracování, je možnérozhodnutím

zastuPitelstva obce Libědice prohlásit za ,,Cenný náhrobek". Nájemce nesmí bez souhlasu
zastuPitelstva obce Libědice qdstranit hrobové zařízeníhrobovéhomísta. V případě, že o další
uŽÍvání hrobového místa, nE kterém se nachází hrob prohlášený za
,,Cenný náhrobek,,,
neProjeví zájem nájemci nebp v případě, že hrobov é zařízenívykazuje znaky opuštěnosti, je
obec Libědice Povinna uČin{t na své náklady opatření směřující k zachování ,,Cenného
náhrobku".
článek g
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti obce Libědi.|jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa:

pro hroby, hrobky
ll. pro uloženílidských ostatků v urnách
b) sPráva a ÚdrŽba pohřebi§tě včetně inženýrských sítl zeleně, oplocení a mobiliáře
c) údržbapáteřních komunlkacía zpevněných ploch (v létě i v zimě)
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
!.

e) zajišťovánísběru,tříděn|(plast, sklo), odvozu a likvidace odpadů.
f) vykonávánídozoru nad dPdržováním tohoto řádu
g) zveřejňování informacív místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby
veřejnosti

2. Při nakládání s hrobovým zařízenímjako s věcí opuštěnou bude provozovatel správce
/
PohřebiŠtě PostuPovat nejen podle občanskéhozákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30
bilaterální Českoněmecké Srrrlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 52L/Lggz
Sb. ŘeŠenívŠech problémŮ
ioojenÝch s péčío opuštěnéněmecké hroby by mělo probíhat v
duchu smířenÍ. Podrobnosti ýiz Příručka pro obce k péčio opuštěnéněmecké a dalšíhroby v
Českérepublice, Úřad vlády, praha 2oL7.
3. V souladu se stanovisken1 krajské hygienické stanice č.j: KHSUL go452l2o20 pro hřbitov
Libědice je na základě zákola o pohřebnictví tímto Řádem pro uloženílidských ostatků do

hrobŮ stanovena na Ústředťrím pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 20 let s možností
Pohřbívánído Prohloubenýcl]r hrobů hlubokých dva metry / do standardních hrobů hlubokých
jeden a pŮl metru dle hydrogeologického posudku ze dne 17. g.2o2o, který je přílohou
Řaou.

4. VŠichni zemřelí nezávislé na místě úmrtímohou být na tomto veřejném pohřebišti
Pohřbeni, ale pouze se soultrlasem provozovatele / správce pohřebiště. Den před přijetím
lidských PozŮstatkŮ je potřoba předložit provozovateli kopii Listu o prohtídce zemřelého,
kterou uložíminimálně po tldcí dobu v příloze hřbitovníknihy.

l

článek
Doba zpřístuPnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,způsob
a pravidla užívánízařízení

1.

pohřebiště je místo veřdjně přístupné

v zimním období

od:8.00

do: 17.00

v letním období

od:8.00

do:20.00

V den Památky zesnulých, vČetně předcházejícísoboty a
Letní období je vymezeng platností letního času.

2,

Provozovatel

povolením.

3.
4.

/

neděle od: 8.00 do:18.00

správ|e je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním

NávŠtěvnícijsoupovinni ppustit pohřebiště do konce uzavíracídoby bez upozornění.
Mimo vymezenou dobu jB pohřebiště uzamčeno.

5,

Provozovatel / sPrávc9 RohřebiŠtě můžez oprávněných důvodůpřístup veřejnosti
na
jeho
nebo
Část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době prováděníterénních
PohřebiŠtě

úprav, manipulování se zefletými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky
v rámci
PohřebiŠtě, exhumaci za snlhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
provozovatel správce zabqzpečí v
/
zimním období nezbytnou údržbuhlavních komunikací

pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

6, Dětem do 10 let věku je d|volen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu
dospělých osob.

7, osobám Pod vlivem návylových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště
zakázán,
rovněž je zakázáno požíváníitt olrolických nápojů na pohřebišti.
8, Motorovým vozidlŮm je vJezd na pohřebiště zakázán. Ve zvlášť odůvodněných případech
můžeprovozovatel pohřebiště povolit výjimku.

9. Na pohřebišti není dovoldna jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíkůinvalidních občanů,
kteří jsou Úplaty zproštěni. chodci mají vždy přednost před vozidly. Na pohřebištích je
zakázáno provádět opravy, ú§ržbu a mytívozidel.

10. Na PohřebiŠti je r.oun{Z zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,

koloběžkách, skateboardech apod.

11. Drobným domácím zvířatům je vstup na pohřebiště zakázán.

12. NávŠtěvnícijsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto
místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkůmpohřebišť dovoleno se zde

chovat hluČně, PouŽÍvat audlo a video přijímače, kouřit, požívatalkoholické nápoje a jiné
omamné látkY, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby a používatprostory pohřebiště
i jeho vybavení k jiným účelům,
než k jakým jsou určeny.
tg. Z hYgienických dŮvodů r{ení dovoleno na pohřebišti pít vodu ze studny. Rovněž není
dovoleno tuto vodu odnášet y náhradních obatech mimo pohřebiště.
14. Svítidla mohou návŠtěvníóia nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným
zPŮsobem zabezPeČena proti vzniku poŽáru. Provozovatel můžev odůvodněných případech

používánísvítidelna pohřebidti omezit nebo l zakázat.

15. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílůhrobového zařízenína zelené pásy
a místa kolem hrobových mÍgt není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti stoužíjen

Pro ukládání odPadu z pohře|iště - mimo odpadu stavebního a nebezpečného.pokud je na
PohřebiŠti zavedeno třídění oPpadu, je nutno toto opatření respektovat.
16. NávŠtěvníkŮm je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

17. Na PohřebiŠtije Povoleng Rrovádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanovítento ŘaO a provozov{tel / správce.

18, Na PohřebiŠtije dovolenP umístění reklam pouze na vyhrazených
místech po předchozím

souhlasu Provozovatele / správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam
na stromech
ani zařízeních pohřebiště anl hrobových místech a hrobových zařízeních.

19, Na PohřebiŠti rovněŽ není dovoleno pořádat presentační akce soukromých
subjektů
zaměřené na výkon následné sluŽby pro nájemce či prodej jimi nabízenéh
o zboží.Všechny
Podnikatelské subjekty, kte|,é chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají
oznamovací povinnost k tétq činnosti vůčiprovozovateli pohřebiště.

20, VŠechnYosobY, vYko4ávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu

PohřebiŠtě, jsou Povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictvía ostatními právními

normami, uPravujícími takovou Činnost, dodržovat tento Řaa a to vždy s vědomím
Provozovatele PohřebiŠtě, nebo s jeho předchozím souhlasem, je_li ho dle tohoto řádu

potřeba.

článek s
Povinnosti provozovqtele a správce pohřebiště
1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

typu hrobového místa.
smuteČních obřadech ÚČast registrovaných církví,náboženských společnostía jiných
osob v souladu ProJ.u"nou zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého
Života ke smuteČnímqlobřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlíosob
uvedených V § 114 oOlt. r občanského zákoníku, je-li provozovateli známa.

'

vést evidenci souvis.ji.i . provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 2t zákona o
Pohřebnictví formou vázané knihy nebo v elektronické podobě s ročnífrekvencí

výtisku

a

jejich svázáni]m.

ukládat ListY o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle
archivačníhoa skartačníhořádu obce.
vYřizovat stíŽnosti vČetně reklamací souvisejícíchs provozem a správou pohřebiště.

StíŽnosti vYřizuje proýozovatel / správce pohřebiště
nájemci hrobových mí$t a správcem.

- rozhoduje ve sporech

mezi

souČasně je Povinen
9drŽovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných
hrobových míst. ZájerrpcŮm o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost

nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
v PříPadě zákazu Pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových
míst, Pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto
zákazuv místě na dandm pohřebišti obvyklém.

v PříPadě ruŠeníPollřebiŠtě provozovatel postupuje dle ustanovení zq zákona
o
§

Pohřebnictví a je bezPdkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti
splnit veškerou inforrnační povinnost.

PřiPravit k Pronájmu |rová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit _
oznaČit schématickýfr Plánkem, číselněoznačit, vyčistit) tak, aby se minimalizoval
negativní doPad na jiŽ existující hrobová místa. Pronajímat tato místa provádět
a
obnovu nájmu zájemcŮm za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictvía
Řádem
tak, abY vzniklY uceleryé řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného
charakteru a
rozměrů.
zajiŠťovatÚdržbu vefejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů
přísluŠnéhosprávního orgánu, provádět úklid cest a chodníků,běžnou
údržbu
oPlocenÍ, sPoleČných zařízenía inženýrských sítív rozsahu stanoveném smlouvou,
dbát na ÚPravu Pohřebiště a předkládat zastupitelstvu obce Libědice návrhy na
rozvoj
a modernizaci pohřebiště.
zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště.
zabezPeČovat pořádek a Čistotu na pohřebištích včetně údržbyveřejných travnatých

ploch, opuštěných hr{bových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.
umoŽnit oPrávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými

lidskými ostatkY

V lámci pohřebiště nebo provedení exhumace za

podmínek

stanovených zákonem o pohřebnictvía tímto Řádem.
spolupracovat při pr:ovádění evidence a vyřizování stížnostívčetně reklamací
souvisejících se správou pohřebiště.
PÍsemně upozornit náiemce na skončenísjednanédoby nájmu nejméně 90 dnů před
jejím skonČením.NenÍ-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní
tuto

informaci v místě na flaném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu.
během doby trvání n{lmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli
zásahŮ do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit
bezPeČný ProVoZ PohÍebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízenía

hrobek v sousedství, a!šakjen na dobu nezbytně nutnou.
PÍsemně (protokolárně) předložit provozovateli pohřebiště obci Libědice alespoň 1x
roČně návrh na předáhí náhrobků a ostatního hrobového zařízenl které si nájemce

neodebere, nebo nezNlistí prokazatelně jeho odstranění do 30-ti dnů po skončení
nájmu, ač byl k tomu vyzván.
člónek d
llžíváníhrobového místa
l,.ŽádnÝzájemce o nájem mísfa na pohřebišti nemá nárok na okupaciopuštěného hrobového
místa, nebo na jiné, individu!lní umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového
místa.

2, Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené
mezi Pronajímatelem - PrJuorovatelem pohřebiště, který k doplnění a podpisu
smtouvy
mŮŽe zmocnit sPrávce Ptnorlr mocía mezi nájemcem (dále jen
smlouva o nájmu). Smlouva o
nájmu musí mít PÍsemnou |formu a musí obsahovat určenídruhu hrobového
místa, jeho
rozměry, výši nájemného.
3, K uzavřenísmtouvY o ná;nlu hrobového místa je zájemce o nájem povinen
poskytnout
pronajímateli/ správci pohr|biště zejména tyto údaje:

jméno a Příjmení zemřelé osoby, jejížlidské pozůstatky
nebo ostatky jsou na pohřebišti
uloženy, místo a datum jejíhg narození a úmrtí,

a)

b) List o prohlídce zemřeléh$,

c) Údaje o jiných lidských JozŮstatcich v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
datum uloženílidských po!ůstatrůnebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich
exhumace, urČeníhrobovéhb místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve
nebo
transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslourny,
d) záznam o nebezPeČnénenloci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy
do hrobu nebo
hrobky, byly touto nemocí n{k.ž.ny,

e) jméno, PříjmenÍ, adresu nlÍsta trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového
místa,

jde-li o fYzickou osobu, nóbo obchodní jméno, název nebo obchodní
firmu, sídlo a
identifikaČníČÍsloosoby ná;ei,nce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

f) datum uzavření nájemní sňlouvy a dobu trvání závazkuvčetně údajůo změně
smlouvy,
g) Údaje o hrobce, náhrobku a hrobové m zařízení daného hrobového
místa, včetně údajůo

vlastníku, Pokud je znám, r|ení-ti vlastníkem nájemce, a
příjmení, trvalý pobyt, datum narození.

to nejméně v

rozsahu jméno,

h)jméno, PříjmenÍ,adresu místa trvalého pobytu a dalšíkontakty na osoby, které budou po
smrti nájemce na základě určlnéposloupnosti pokračovat v nájmu.
4.ZménY výŠeuvedených ÚdajŮ a skutečností je nájemce povinen bez zbytečnéhoodkladu
oznámit provozovateli pohřebiStC.
5. V PříPadě, Že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba,
na niž se

smlouva o nájmu uzavírá, stpnovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba
stanovená pro pohřebiště v čl. 3.
6. Nájem hrobových míst se siednává zpravidla na dobu:

pro hrob
pro hrobku novou
pro urnová místa

na
na
na

20 let
20 let
20 let

7, Provozovatel PohřebiŠtě
{mezil maximální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 20 let
a minimální délku nájmu mípta na 20 let (ne však na dobu kratšínež je stanovená
tlecí doba
Při PohřbenÍ). Osvobozeníod úhrady nájmu jakož i slevy z cen můžeučinit pouze provozovatel
pohřebiště.

8. Platným uzavřením náiemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci

Právo zřídit na místě rrroU, hlobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového
zařízení (rám, krYcí deskY apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem
nájemní
smlouvy, tímto Řádem a poliyny provozovatele / správce pohřebiště, s následnou
možností
uložit v tomto místě lidské pozůstatky a ]idské ostatky.

9. Nájemní Právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím
Provozovatele / sPrávce PohřebiŠtě novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva
je dosavadní nájemce a vlastrpík hrobky, náhrobku nebo hrobového
zařízenípovinen předložit

Provozovateli PohřebiŠtě smlouvu

o převodu

nezůstávají-li i nadále v jeho Vlastnictví.

uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby,

10. UloŽení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné
kamenické práce na přilehlfm hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech

a

na

nezbYtně nutnou dobu, není bmezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví.
Dojde-li k zásahu do hroboýého místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen

hrobové místo uvést do pŮv|dního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To
platíi v případě, že škůdcekd své činnosti přibral třetí osobu.
11. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovatúdržbuhrobového místa a hrobového
zařízenív rozsahu stanovené{,n smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
a) nejPozději do 3 měsícŮ od pohřbenído hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa,
b) zajistit, abY Plocha

hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval
svým vzhledem okolí, průběŽně zajišťovat údržbuhrobového místa tak, aby travní porost
nedosáhl květenství (vymetáhítrav), jakož i průběžnězajišťovat údržbuhrobového zařízení

na vlastní nákladY tak, aby jejich stav nebránil užíváníhrobových míst ostatních nájemců a
dalšíchosob,

c) odstranit vČas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíčeka další
PředmětY, které naruŠujíest|tický vzhted pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce
hrobového místa, je provozoVatel/ správce pohřebiště oprávněn tak učinit sám.
12. Nájemce je Povinen nepfodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena
jeho stabilita a ohroŽuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalšíchosob. pokud tak
nájemce
neuČiníPo uPlYnutí lhŮty uÝedené ve výzvě provozovatele / správce, je provozovatel
/
sPrávce PohřebiŠtě oPrávněrir zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového
místa.

13, Je zakázáno odkládat dilý hrobového zařízenína sousední
hrobová místa, nebo je opírat
o sousední hrobová zařízení|

t4, Přl

uŽÍváníhrobového {nísta je nájemci zakázáno manipulovat
s lidskými ostatky. Se
zPoPelněnými lidskými osta{ky mŮŽe nájemce manipulovat a ukládat je
na pohřebišti pouze
s vědomím provozovatele / správce.
15, Nájemce je Povinen strp§t číselnéoznačeníhrobových míst provedené
provozovatelem /
správcem, tyto Číslanepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívatk jiným
účelům.Nájemce je

Povinen strPět na hrobovérl místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve
vývěsce týkajícíseupozorněhi nalemce na skončenídoby nájmu.

16, Pokud se hrobka nebo hfobové zařízenístaly opuštěnou po účinnosti
zákona č.8g/2o12
Sb., obČanský zákoník (tj. od 1. ledna 20L4) a jsou zároveň stavbou,
bude od 1. ledna 2024
Provozovatelem PohřebiŠtě Provedena nabídka příslušnémuúřadu pro zastupovánístátu ve
věcech majetkových.
17. Pokud bYla hrobka opuš!ěna před účinnostízákona č.8g/20L2Sb., občanský
zákoník (tj.
1.
lednem
2OL4),
bude
Před
Paevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz
ustanovení § 3056 zákona č. 8g/2ol2 sb., občanský zákoník) nebo obce, která je
provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákon a č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník).
Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní,
se
zveřejnívhodným zpŮsobem lra veřelném pohřebišti (např. ve vývěsnískřínce). U opuštěného
hrobového zařízeníprobíhádostup shodně.
18. By|-|i nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončenímnájmu
k vyklizení
hrobu od movitých i nemovi{ých věcí, v souladu s § 2225občanskéhozákoníku při
skončení

nájmu Předá nájemce lrroborié místo vyklizené do 30 dnů od skončenínájmu.při
odevzdání
hrobového zařízenínebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků,
ať
zpopelněných nebo nezpope|něných, protože v souladu s § 493 občanskéhozákoníku lidské
ostatky nejsou věcí.
19. Po zániku nájmu se lidsk§ ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním
místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu
nového Pohřbení uloŽeny pod Úroveň dna hrobu. Není-li možnévyužítúroveň dna hrobu,

uložíselidské ostatky do společnéhohrobu téhožpohřebiště.

20. Při nesPlnění bodu 18 je hlob ovézaYízeníumístěno na hrobovém místě po zániku
nájemní
smlouvY bez Právního dŮvodrlr tedy neoprávněně; Pokud na výzvu neníodstraněno, pak
má

Provozovatel PohřebiŠtě moinost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové
zařízeníodstranit a uskladnit J následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere, je-li mu znám.

NákladY na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení.
Pokud na dalŠÍvýzvu vlastníi< nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročí výši

odhadované ceny hrobového zařízenÍ,provozovatel hrobov é zařízeníprodá.
Výtěžek použije
na úhradu nákladů.

Alternativně; Smlouvy o nájmu hrobových míst přímo stanoví, že pokud
ke dni skončení
sjednané dobY nájmu nebr]de hrobové místo vyklizeno od hrobov ého
zařízeHí či hrobky,
počínáběžet tzv. čekacioob| pro opuštěnost dle občanského
zákoníku.
21, Některá hrobová zařízenínebo hrobky lze provozovateli pohřebiště
darovat písemnou
darovací sm louvou po vzálerinné dohodě.
po d m ín

článek z

kylzříze n í h ro b ky,

nó h

ro b

ku,

h

ro bové h o za říze n
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1. Ke zhotovení hrobky, n|rrroUtu, hrobového zařízenína pohřebišti, nebo úpravě již
existujícíchje oPrávněn P$uze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném

Předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele / správce pohřebiště za jím
stanovených podmínek.

2.

PodmínkY ke zřízení hrdbového zařízenímimo hrobky určuje provozovatel

v rozsahu:

/

správce

a) urČÍrozměrY, tvar hroboyého zařízení,případně druh použitéhomateriálu, minimální
hloubku základŮ, ŠÍřkuuliček mezi hrobovým zařízením,způsobuloženízeminya odpadu při
zřtzování hrobového zařízen|,jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového
zařízení
musíbýt mezi sebou pevně ilotu.ny.
b) základY musí být Provede{v do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány
se zřetelem na
únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.

c) základY musí odpovídat oPdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové
spáry, která činíminimálně 80 cm.

d) základy památníků,náhrpbků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti p$sobení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, popř. cihelného zdiva.

e) Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních
hrobů.
f) Při stavbě na svahovitém tJrénu musíbýt hrobové zařízenístejnoměrně odstupňováno.

3. Při stavbě hrobky je navíc:
a) nutné Posoudit okolí plár|ované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k
sousedním hrobovým místůrr{)
b) vYtvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a
odvětrávánÍ, typ terénu a pŮdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu pro
požadovaný počet rakví)

c) navrhnout materiály a hle{vní konstrukční prvky včetně požadavkůpro osazení hrobky
hrobovým zařízenímkamenicLou firmou (základové pdsy, beton, výztuže,betonové tvárnice)
na základě předloženého statického výpočtu
d) zhotovit jednoduchý rozQočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací,
přesunu hmot)

e) Provést uloŽení PřebytQČnézeminy (zajištění oddělení případných lidských
ostatků,

naloŽenÍ, odvoz a uloŽenízerniny na skládku, dodržováníhygienických
předpisů a opatření)
f) zhotovit základové PasYv§etně dodrženítechnologických postupů
a parametrů pro zvolený
materiál stavby

zhotovit stěnY, vloŽit svislf ivodorovn évýztuže,zhotovit otvory pro patra,
zalít betonem
zhotovit odvodnění

g)

a

h) ukonČit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního
zakrytí stropnicemi a následná

izolace proti povrchové vodě)
i) dodrŽet minimální světlos! otvoru pro spuštění rakve s možnostíopakovaného
otevření
bez nutnosti demontáže hroPového zařízení
j) obsypat stěny hrobky, uprávit okolníterén

k) protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatete pohřebiště
tuto stavbu užívat.

4, Při Provádění Prací směřrljících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo
odstranění věcí na
hrobovém místě je vŽdY tře$a předchozího prokazatelného souhlasu nájemce,
neprovádí-li

tYto Práce sám, PřiČemŽ j9 ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů
provozovatele / správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto
Řáou.

5, V PříPadě, Že je místo na |ohřebišti určeno ke zřízeníhrobky, je nájemce
oprávněn zřídit
hrobku zPŮsobem, v rozsahu P za podmínek stanovených souhlasem provozovatele
/ správce.
6, V PrŮběhu zhotovovánÍ, Ú{rŽby, oprav, nebo odstraňování hrobky,
hrobového zařízenína

PohřebiŠti odPovídá nájemle hrobového místa za udržovánípořádku, za skladování
Potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem / správcem
PohřebiŠtě. Odstraňovaný stávební materiál, náhrobky, čijejich části, stejně tak i vykopanou
zeminu je nájemce povinen rpejpozději před přerušením práce téhoždne
odvézt na určené
místo skládky a případně utolit do příslušnéhokontejneru. Při těchto pracích
nesmí být cesty
a uliČkY na PohřebiŠti uŽívány k jinému účelunež ke komunikačním a nesmí být jejich
průchodnost omezová na.

7,Po skonČeníuvedených pracíje nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného

hrobového místa a místa, kter|á při práci znečistil, do původního stavu nejpozději
do 48 hodin.
UkonČeníPrací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen
uhradit
nákladY sPojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky
nebezpečného,
vzniklého Při Pracích na hrobbvém místě, pokud tak neučinil na vtastní náklad sám.
Spolu s
tím nahlásí změnY hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou
evidenci. TotéŽ Platípři likvidqci hrobového zařízenívčetnězákladů a stavby hrobky.
8. Na hrobovém místě lze vyshdit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením
sPrávce pónreUiStC. Provozovatel
Provozovatele
správce můženájemci přikázat
odstranění vYsazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu
na
náklad nájemce hrobového místa.

/

/

9, Vlastník hrobového zařÍ|ení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště
po
Předchozím Projednání s próvozovatelem / správcem a nájemcem hrobového místa.
čtánek s
Uklódóní tidlkých pozůstatkůa exhumace lidských ostatků
1, Otevřít hrob nebo hrobku na oohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky
nebo provádět

exhumaci je oPrávněn Pour! orouorou.tel pohřebiště nebo provozovatel pohřební
služby,
který na základě smlouvy s vvpravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít
lidské pozůstatky

(viz čl. 9).

2, Obdobně jako Při Přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozov
atel lsprávce dbá na
to, abY Převzetí nezPoPelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň

úmrtním listem a
PrŮvodním doPisem s uvedbním, o číostatky se jedná, odkud jsou (číslohrobu a název
PohřebiŠtě) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (čísloobjednávky a smluvní
stranY); u urny postaČÍpřgdloŽit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje
shodné s
identifikaČním Štítkem.Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci
souvisejícís
provozová n ím poh řebiště.
3. ZPoPelněné lidské ostatký je možnéuložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
nájemce
hrobového místa a Provozovátele / správce pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky,
jinak v ochranném obalu.
4. V době Po Úmrtí nájemce; má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem,
zajistí
Provozovatel / sPrávce ÚhraPu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné

zmocněné osobY. NePoŽádálli nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu,
zŮstává toto hrobové místo jo ttecidobu bez nájemce s povinností provozovatele
/ správce
o toto místo pečovat.

5. Bez ohledu na uplynutí tlgcí doby můžebýt s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatkY V rámci PohřebiŠtB manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu
provozovatele / správce pohřebiště.

6. NezPoPelněné i zpopelněrjé lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo
PřevezenY na jiné Pohřebi$tě, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce
hrobového místa a nájemcQ nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s

PÍsemným souhlasem proýozovatele / správce pohřebiště. převoz exhumovaných
nezPoPelněných lidských o$tatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u

Provozovatele Pohřební sluŽby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa
doloŽÍ k Žádosti o exhumaci v.Ždy skutečnost úmrtípodle § 22 odst. 2 zákonao pohřebnictví
a
písemný souhlas osoby uve{ené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před
exhumací
nezetlelých lidských ostatků dnusí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také
krajskou hygienickou stanici.

7, Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelemjejich zpopelení v
krematoriu je
zakázáno. VýjimkY dle individuální žádosti můžepodle čl. 11 schválit pouze
provozovatel

pohřebiště.

8. všechny rakve včetně .lhurreních musí být označeny štítkem nejméně jménem
se
zemřelého, datem n.ror.ní1, datem úmrtl dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební

služby.

9, Rakve, PouŽité Pro Pohřbflvání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů,
aby ve
stanovené tlecí době zetlelli spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují
zbytky rakví
(hlavních desek) o maximálrlí velikosti 0,5 m2 držícívcelku. pro
výrobu rakví ukládaných do
hrobu na PohřebiŠti, nesměj(bVt použity díly znerozložitelných materiálů.
Kovový díl (madla
rakve apod.) lze použítjen omezeně.
10. VýPlň rakví (vystýlka), transportní vaky vloženédo rakvía rubáše mohou
být vyrobeny
z
lehce
rozloŽitelných
Pouze
lnateriálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelnéptasty

a u rubáŠŮ látkY. Tkanina, ze [teré je oblečenízemřelého vyrobeno, by měla
být nejlépe bez
chemických PříměsÍ. K výrobf rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla
a

tvrdidla, obsahující složky škddlivých látek.

11. MilodarY vloŽené do rakvg mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných
materiálů.

t2, Pro pohřbívání do hrobel( je nutno použítrakve:
a) vYrobené z

dřevního mater:iálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční
zinková vložka, nebo
b) kovové, nebo
c) dle Čsru nakve.

13. Maximálnírozměry rakvíV hrobkách nesmějí překročit délku 2,!5 m a šíři0,85
m.

článek g
Podmínky pro otevřehí nrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel Pohřební sluŽby smíotevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení
lidských PozŮstatkŮ, nebo lidqkých ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům,
Pokud Provozovatel / správce pohřebiště obdržívdostatečnémpředstihu před samotným

otevřením hrobu nebo hrobklr

vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízenío
otevření hrobu nebo hrobky /rouorou.telem pohřební služby,
b) koPii té Části smlouvy uzavfené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
a} PÍsemnou Žádost

Pohřbu o VVPravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušnéhohrobového místa,

c) doklad o oPrávnění k PodlT ikatelské činnosti v oblasti provozování
pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při
kopání hrobů
na pohřebištích (výpis z živnPstenskéhorejstříku),

d) ProhláŠenL Že uvedené píáce zajistí provozovatel pohřební
služby na vtastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s pouŽitím vlastních pomůcek i nářadí a na
vlastní odpovědnost,
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzenío
absolvování školení
hrobníkŮ od zaměstnance p{ovozovatele pohřebníslužby, který
bude hrob nebo hrobku
otevírat,
f) doklad o ověřeníznalostí]r"Oo'rU BozPa po,
g) návrh na protokolování pr|oani pracoviště před i po pohřebnívčetně
fotografií příslušného
hrobového místa Před jeho
a
fotografie
bezprostředně sousedícíchhrobů.
Qtevřením

2, Zaměstnanec Pohřební sluŽby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být

Provozovatelem / sPrávcem bohřebiŠtě seznámen s řádem pohřebiště, místnímipodmínkami
a s jinými informacemi nezbýtnými pro bezpečnéa nezávadné
otevření hrobu nebo hrobky.
)

3, ProvádÍ-li otevření hrob(r nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební
provozovatel/ správce pohřdbiště je oprávněn kdykoli

stužby,

a) zkontrolovat PrŮběh prac[, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení
vykopané
hrobové jámY Proti Pádu ir"ri osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele
pohřební služby,

b) PoŽádat o PřeruŠeníPracÍ; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební
služby povinen práce neprodieně pozastavit.

4. provozovatel / správce pJnreuistc můžepo dohodě s provozovatelem pohřební služby
vYbavit jeho zaměstnance pdvěřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními
pomůckami, potřebnými násxroji a nářadím.
5. Otevření hrobu, u něhoŽ npuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možnéprovést

jen tehdY, Pokud přísluŠnákrajská hygienická stanice povolila manipulaci
s nezetlelými
lidskými ostatky.

6. Provozovatel / správce po{r.niSte můžeodmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li
k
tomu závaŽné dŮvodY, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být
PřeruŠenY hlavní kořeny (coŽ hy vedlo k narušenístability stromu), pokud je pohřebiště a jeho

Porost v nePříznivémstavu v dŮsledku vichřic, dešťovýchsrážek, nebo pokrytí povrchu

sněhem a ledem.

7. Rakev s lidskými Pozůstatky musíbýt po uloženídohrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve
výši minimálné L,2 m.

8. Provozovatel/ sPrávce pohřebiŠtě zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti
tak, abY nebYl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možnénákazy.

9, NákladY vzniklé OrouoroJ. rcl] / správci pohřebiště v souvislosti
s otevřením hrobu nebo
hrobkY hradí ten, kdo o otdvření požádal. Provozovatel správce pohřebiště
/
má nárok na
Úhradu Přiměřených nákladP za poskytnuté výše uvedené a další
související služby.

článek ro
Dřeviny a lavičky
1, DřevinY lze na Pohřebišti Jysazovat pouze se souhlasem provozovatele
/ správce. Jedná se
o dřevinY, které bY v budou|nu vykazovaly znaky vzrostlých stromů
a mohly by způsobovat
škody na majetku a ohrožov$t bezpečnost návštěvníků.

2, DřevinY nesmějí být vysa[ovány do pohřbívací plochy s výjimkou
toho, kdy se nájemce
PÍsemně zaváŽe k tomu, Že blde místo užívatpouze k uloženízpopelněných lidských ostatků.
3, Provozovatel / sPrávce mŮŽe dle svého uváženía bez souhlasu nájemce
odstranit vysazené
dřeviny, k jejížvýsadbě nedai souhlas.

4. Likvidovat vzrostlou zele{ lze jen při dodrženízvláštního předpisu (viz zákon
o ochraně
přírody a krajiny).

5, VŠechna trvalá zeleň,

uyr.J.na na pohřebišti,

se stává majetkem

provozovatele pohřebiště.

6, Nájemce ani návštěvník Johřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhtasu provozovatele / správce.
7, Pevné i Přenosné lavičky
na pohřebišti provozovatel/ správce, nebo osoba, které
k tomu udělí Provozovatel /'rlr'.lr;" souhlas s určenímrozměrů, tvaru
a umístění lavičky a
Pprávce
povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu.
8. Lavičky mohou užívatvšichni návštěvníci pohřebiště.
9. Jednoduché Práce nutné li udržování a okrášlování hrobových míst a hrobového
zařízení
Provádějí nájemci nebo podnlkající fyzlcké či právnické osoby nájemcem pověřené.

článek ll
Sankce
1. Porušení tohoto ŘaOu budd postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona
č.25I/2Ot6 Sb.,

o některých PřestuPcích jak{ nřestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická

osoba PoruŠÍpodmínky uložehév tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního
aktu.

2. Přestupku se dopustítakét!n, kdo dle zákona o pohřebnictví
a} v rozPoru s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými
ostatky na
zPŮsobem
dotýkajíPím
PohřebiŠti
se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítěníveřejnosti,

b) v rozPoru s § 4 odst. 1

g) neoprávněně otevře na

pohřebišti konečnou rakev

s lidskými
pozůstatky nebo urnu s lidsliÝmi ostatky,
c)v rozPoru s § 4 odst. 1 písr. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo
neoprávněně provádí exhulaci,
ofur{,r.

3. Za Přestupky uved.ne u,lJ. lze uložit pokutu až do výše 100 ooo,- Kč ve smystu 26 zákona
§

o pohřebnictví.

článek lz
ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahujícíse k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
2. pokud se písemný styk pJováoi doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí
fikce doručeníuplynutím popledního dne úložnílhůty
u pošty.
3. Kontrolu dodrŽovánítoho[o Řádu provádíobec Libědice a správce pohřebiště.
a. Výjimky z Řádu pohřebišt{ dle individuální žádosti můžeschválit provozovatel pohřebiště.

5. Pokud Pohřebiště, nebo feho část, včetně hrobových zařízení,jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na územípamátkového zájmu, či jsou v seznamu
váleČných hrobŮ a pohřebišťvztahujísena péčio ně zvláštníprávnípředpisy.
čldnek lg
závěrečnéustdnovení
1. Tento řád je účinnýdnem schválení.

2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu 15-ti
dnŮ a po celou dobu platnos[i tohoto řádu musíbýt vyvěšen na pohřebišti na místě

obvyklém a na elektronické úřednídesce Obce Libědice (www.libedice.cz).

V Libědicích dne: 10. 3. 2021,

Na riÉdnídescc a elek&onické
tíŘdní desce
l/:
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