Obec Ratibořské Hory

Řád veřejného pohřebiště
Obec Ratibořské Hory jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst. 1 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, vydává podle
§19 téhož zákona
řád veřejného pohřebiště Ratibořice.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Tento řád veřejného pohřebiště /dále jen ´´řád´´/ upravuje provozování veřejného pohřebiště /
dále jen ´´pohřebiště´´/
2) Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Ratibořské Hory
3) Ustanovení tohoto řádu zavazují provozovatele pohřebiště, nájemce hrobových míst, návštěvníky
pohřebiště a osoby, které na pohřebišti vykonávají práce související s jeho provozem.
4) Provozování pohřebiště je službou ve veřejném zájmu. Všem občanům jsou zaručeny stejné
podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa.

Článek 2
Provozní doba na pohřebišti
Pohřebiště je přístupné veřejnosti
V zimním období od 1.10. do 30.4. denně v době od 7.00-20.00 hod.
V letním období od 1.5. do 30.9. denně v době od 7.00-21.00 hod.

Článek 3
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a/ přímo
- pronájem hrobových míst
- vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací, objektů na pohřebišti a zeleně
b/ prostřednictvím oprávněného provozovatele pohřební služby
- výkopové práce související s pohřbením exhumací
- pohřbívání lidských pozůstatků
- provádění exhumací
- ukládání zpopelněných lidských ostatků

Článek 4
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1) Lidské pozůstatky může ukládat do hrobů a hrobek pouze oprávněný provozovatel pohřební
služby, jiná osoba jen se souhlasem provozovatele pohřebiště vždy po předložení listu o prohlídce
mrtvého. Obdobně se postupuje při exhumaci.
2) Zpopelněné lidské ostatky lze uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště
a způsobem, který stanoví.
3) Hroby a hrobky pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat požadavky stanovené zákonem o
pohřebnictví ( dále jen ´´zákon´´) § 22 odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb.
4) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím jméno zemřelého, datum
narození a pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se
spodní částí rakve.
5) Pro pohřbívání do hrobů je možno použít pouze takové rakve, které ve stanovené tlecí době setlí
spolu s lidskými pozůstatky. Nesmí proto obsahovat díly z PVC ani jiných nerozložitelných materiálů,
kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z rozložitelných materiálů jako jsou dřevěné
piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
6) Při pohřbívání do hrobek je možno použít rakve
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
- kovové s nepropustným dnem
- s maximálními rozměry 2.15x 0.85 m
7) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřební služby
provádět jen se souhlasem příslušné hygienické služby a provozovatele pohřebiště.

Článek 5
Tlecí doba
1) Pro ukládání lidských pozůstatků byla s ohledem na složení půdy pohřebiště stanovena tlecí doba
v délce 15 let.
2) Před uplynutím doby tlecí doby mohou být dotéhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky jen při
dodržení podmínek stanovených zákonem §22 odst. 3. zákona č. 256/2001 Sb.
3) Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového
místa jen se souhlasem příslušné hygienické služby.

Článek 6
Užívání hrobového místa
Užívání hrobového místa je založeno na nájemní smlouvě uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště
jako pronajímatelem a fyzickou osobou nebo právnickou osobou jako nájemcem. Nájemní smlouva
nesmí být v rozporu s ustanovením zákona § 25 zákona č. 256/2001 Sb.

Článek 7
Povinnosti a práva provozovatele pohřebiště
1) Provozovatel pohřebiště pronajímá hrobová místa a poskytuje další služby související
s pohřebnictvím. Vede evidenci související s provozováním pohřebiště. Evidence musí obsahovat
údaje stanovené zákonem.
2) Provozovatel pohřebiště je povinen
a) předat nájemci hrobového místa / dále jen ´´nájemce´´/ k užívání vyznačené, číselně označené
hrobové místo.
b) umožnit nájemci zřízení hrobu, zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9
Řádu veřejného pohřebiště.
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště a zdržet se jakýchkoli
zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s vyjímkou případů, kdy je nutno zajistit
bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení sousedního hrobu, provést
kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. Omezení přístupu je možné jen na nezbytně
nutnou dobu.
3) Provozovatel pečuje o vnější vzhled pohřebiště, společné hroby a nepronajatá hrobová místa, o
výsadbu zeleně, čistotu a pořádek na pohřebišti a v jeho nejbližším okolí, o údržbu cest, oplocení a
zdí, o hygienická a ostatní účelová zařízení na pohřebišti a o jeho technickou vybavenost.
4) Provozovatel může přístup na pohřebiště nebo jeho část dočasně zakázat, např. při provádění
terénních úprav, exhumací, slavnostního kladení věnců, za sněhu a náledí, pokud nelze bezpečnost
návštěvníků pohřebiště zajistit jinak.
5) Provozovatel je povinen umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví a
náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení a
zajistit volný průchod pohřebnímu průvodu.
6) Hrobová místa zřizuje provozovatel a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady nebo
skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění
mimo vymezený prostor.

Článek 8
Práva a povinnosti nájemce hrobového místa
1) Nájemce hrobového místa je oprávněn používat pronajaté hrobové místo k uložení pozůstatků
zemřelých nebo jejich ostatků po zpopelnění se souhlasem příslušné hygienické služby provádět
jejich exhumaci, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy pronajatého hrobového místa
v souladu s tímto řádem a s pokyny provozovatele pohřebiště.
2) Nájemce hrobového místa je povinen zřídit hrobové zařízení v souladu s ustanovením článku 9
Řádu veřejného pohřebnictví. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele a řídit
se při provádění prací jeho pokyny
3) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistí nájemce úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa.

4) Nájemce je povinen zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem
narušující estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťoval údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a
dalších osob.
5)Nájemce je povinen odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svící a
další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
6) Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek jiných osob. Pokud tak nájemce neučiní, je
provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.
7) Nájemce je povinen po skončení doby nájmu, a to nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového
místa, zajistit na vlastní náklady odstranění hrobového zařízení a příslušenství včetně uren. Neučiní-li
tak, bude s nimi naloženo podle §25 odst.9 zákona.
8) Nájemce je povinen oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebné pro
vedení evidence v souladu s § 21 zákona.
9) Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem způsobem na
daném pohřebišti obvyklým.
10) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli nakládání s nimi lze provádět jen
způsobem stanoveným v článku 4 Řádu veřejného pohřebiště.
11) Nájemce je oprávněn zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 Řádu
veřejného pohřebiště.

Článek 9
Zřizování a úpravy hrobových míst

1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení-hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí
minimálně 60 cm pod úrovní terénu
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného
proti působení povětrnosti
c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
e) při stavbě na svažitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení-hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvazovaných uložených rakví, nejvýše však 260 cm
b) stěny musí být z porézních materiálů, při použití litého betonu musí být vyvedena z hrobky
difúzní zátka
c) zdivo musí být umístěno na betonovém zakladu min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané
vyzdívky
d) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šířku nejméně 30 cm., v případě užití litého betonu

nejméně 15.cm a musí být izolovány přizdívkou včetně impregnačních nátěrů
e) dno hrobky může být bez betonového pokryvu, pokud bude vybetonováno, musí být zřízen
trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
f) do stěn 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 nutno provést tak, aby rakve mohly být snadno umístěny na jednotlivá
stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm
i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality
betonem s povrch zaizolován
j) na zastropení je nutno použít 20 cm vrstvu zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí
desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely
k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2
l) vlastní hrobové zařízení s vyjímkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na
samotném základě

3) Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě a kontroly postupu prací
4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé
užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce, jakož i způsob a cyklus revizí
hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5) Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem
pohřebiště, zejména:
- respektovat důstojnost místa a omezit hlučnost prací
- neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušovat hrobová místa a neomezovat práva nájemců hrobových míst
- zajistit ochranu zeleně včetně jejího kořenového systému
6) Pohřbívací plocha má svými rozměry odpovídat konkrétním potřebám plynoucím z úpravy lidských
pozůstatků nebo ostatků, charakteru hrobů, rozměrů rakve apod.
7) Uličky mezi hroby a hrobkami, které tvoří součást pohřebiště, musí být nejméně 30 cm široká.
Tam, kde v minulosti nebyla tam zásada dodržena, je možno připustit, že ulička zůstane zachována
alespoň mezi dvojicemi hrobů nebo vždy z jedné delší a jedné kratší strany.
8) Po skončení prací na pohřebišti je vždy nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původního stavu nákladem toho, kdo práce prováděl
9) Stromy a keře lze na pronajatých hrobových místech vysazovat či odstraňovat jen na základě
písemného souhlasu provozovatele. Provozovatel je může odstranit z vlastního rozhodnutí, jestliže
narušují provoz pohřebiště a hrobového místa.

10) Bez písemného souhlasu provozovatele nelze zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory
v okolí hrobových míst. Provozovatel stanoví rozměr, tvar, umístění, upevnění laviček.

Článek 10
Ustanovení přechodná a závěrečná
1) Platnost dosavadních dohod o užívání hrobového místa, pokud nebudou nahrazeny písemnou
nájemní smlouvou, zanikne po uplynutí zákonem stanovených lhůt. § 29 odst. 4 zákona č. 256/2001
Sb.
2) Propůjčení hrobového místa sjednané v minulosti při odlišné právní úpravě tzv. ´´na věčné časy´´
trvá po dobu existence pohřebiště.
3) Obecně závazná vyhláška obce Ratibořské Hory č. 2/2002 stanoví povinnosti osob při udržování
čistoty a pořádku na pohřebišti a sankce za porušení těchto povinností.
4) Tento Řád veřejného pohřebiště v Ratibořicích schválila rada obce dne 5.6.2002 a nabyl účinnosti
dnem 1. července 2002.

……………………………………………
zástupce starosty

…………………………………………..
starosta

