ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
V OBCI KOBYLNICE
Rada Obce Kobylnice se dne 24.4.2007 podle § 16 odst. 1 a § 19
zákona č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictví (dále jen zákon) v platném znění
usnesla na tomto řádu veřejného pohřebiště (dále jen „řád“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) v obci
Kobylnice.
2. Provozování pohřebiště v Kobylnicích zajišťuje Obec Kobylnice jako službu ve
veřejném zájmu (dále jen „provozovatel“).
3. Provozovatel zajišťuje provozování v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona
částečně prostřednictvím smluvního partnera Radima Buriana, Ponětovice 106,
IČ 71958029, dále jen „správce“, který zajišťuje práce na kopání hrobů a ukládání
ostatků. Zbytek služeb si zajišťuje provozovatel sám.

Článek II.
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví
takto :
říjen – březen ………………………………. 6.00 hod – 20.00 hod
duben – září ……………………………….. 6.00 hod – 20.00 hod
V době církevních svátků …………………... 6.00 hod – 22.00 hod
V případě potřeby (opravy apod.), může žadateli správce, resp. provozovatel umožnit
zpřístupnění v jinou dobu

Článek III.
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se
dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo morálního cítění pozůstalých a veřejnosti,
zejména hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání
alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků
mimo nádob k tomu určených a používání prostorů pohřebiště a jeho vybavení
k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené
v čl. II tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
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4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami
a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech
a kolečkových bruslích a jiných prostředcích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se
zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených
podmínek. Vozidla musí opustit pohřebiště nejpozději 30 min. před ukončením
stanovené provozní doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu
vozidel.
8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště
z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na
vymezenou dobu omezit či zakázat.
9. Provozovatel pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové
dary příp. jiné předměty z plochy pohřebiště odstranit.
10.Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem
hrobových míst není dovoleno.
11.Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku
požáru. V odůvodněných případech může provozovatel používání otevřeného
ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
12.Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních
výtoků. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a k zalévání
zeleně při její údržbě na pronajatých hrobových místech.
13.Odpady z pohřebiště je třeba odkládat na stanovené místo a do nádob k tomu
určených. Je zakázáno odkládat zde jakýkoliv odpad z domácností.
14.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem
správce nebo provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost
svolávajícího předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.
84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím, v platném znění).
15.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a
takovým způsobem, který stanoví tento řád.

Článek IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby :
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků
Provozovatel pohřebiště zajišťuje následující služby :
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských
ostatků
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c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu
pohřebiště
d) zajišťování likvidace odpadů
e) správu a údržbu objektů na pohřebišti (oplocení,márnice,komunikace)

Článek V.
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s pronájmem
hrobových míst
1. Provozovatel pohřebiště je povinen :
a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání
vyznačené hrobové místo.
b) Umožnit nájemci zřízení hrobového místa nebo hrobky za podmínek
stanovených v článku VI. tohoto řádu.
c) Umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup
k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo
hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např.v důsledku
živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště
nebo v případě, kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu nebo
kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je
omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou
dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení,
správce pohřebiště je povinen je uvést do původního stavu.

2. Provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje hrobová místa k pronájmu tak, aby
vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů.
Nikdo nemá nárok na individuelní umístění mimo vymezený prostor.

Článek VI.
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku IX. tohoto řádu. Před
zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se
při provádění prácí jeho pokyny.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení
v následujícím rozsahu a následujícím způsobem :
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy
hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem
narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu
hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav
nebránil užívání hrobových míst ostatním nájemcům a dalším osobám.
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c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček
a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto
předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn to učinit
sám.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak
nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na
náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat
pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu
stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na své náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,
odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25
odst. 9 zákona.
5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro
vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání
s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VII. Tohoto řádu.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době, stanovené v článku II. tohoto
řádu.

Článek VII.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich
exhumace.
1. Lidské pozůstatky může do hrobu ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba
jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění spojených se zajišťováním
exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Před spuštěním rakve do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno
šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí
době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných
nerozložitelných materiálů, kovové díly jen 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 pouze se
souhlasem okresního hygienika.
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Článek VIII.
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na pohřebišti v obci
Kobylnice činí 10 let.

Článek IX.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové
spáry, která činí minimálně 600 mm pod úrovni terénu.
- Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolné proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu
či železobetonu, kamenného případně cihelného zdiva apod.
- Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobového zařízení
stanovit:
- požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště hrobového zařízení
- podmínky používání komunikace pohřebiště
- způsob skladování materiálů,odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě a průběžné kontroly postupu prací
3. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky
dohodnuté
provozovatelem pohřebiště, zejména :
- respektovat důstojnost místa a omezit hlučné práce
- neomezovat průchodnost komunikací, chodníků a přístupu k jednotlivým
hrobovým místům
- nenarušovat hrobová místa, nebo jinak omezovat práva nájemců hrobových
míst
- zajistit ochranu zeleně a kořenového systému okrasné zeleně
4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa kde byly práce
prováděny do původního stavu.
-

Článek X.
Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o
obcích .
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Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Řád veřejného pohřebiště v obci Kobylnice nabývá účinnosti dne 25.4.2007.
2. Tímto Řádem veřejného pohřebiště se ruší Řád veřejného pohřebiště ze dne
6.6.2002.

…………………………..
Ing. Bc. Dana Šmídová
starostka

………………………
Stanislav Dolanský
místostarosta
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