Řád veřejného pohřebiště v Malé Úpě
Obec Malá Úpa, IČ 00656119, Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa, jako provozovatel
veřejného pohřebiště (dále jen provozovatel) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu
s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště v Malé Úpě (dále jen
řád).

Úvodní ustanovení

I.

1. Hřbitov v Malé Úpě se nachází na pozemku parcelní číslo 210 o výměře 1201 m2 s márnicí
na stavebním pozemku č. 120 v katastrálním území Dolní Malá Úpa.
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením
§ 18 odst. 2 zákona prostřednictvím Obecního úřadu Malá Úpa (dále jen správce).

II.

Provozní doba

Podle místních zvyklostí není provozní doba pohřebiště stanovena.

III.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pořádek na pohřebišti

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat
se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými
zvířaty.
Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslích.
Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů
(terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno.
Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

IV.

Povinnosti správce a rozsah poskytovaných služeb

1. Povinnosti správce veřejného pohřebiště v souvislosti s pronájmem hrobových míst:
a) předat nájemci číselně označené hrobové místo
b) zajistit přístup k hrobovému místu
c) zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa s výjimkou zásahů zajišťujících provoz
veřejného pohřebiště
2. Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby
a) pronájem hrobových míst
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b)
c)
d)
e)

vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
zajišťování likvidace odpadu
zajištění dodávky vody na hřbitov
3. Prostřednictvím smluvní osoby zajišťuje správce:
a) Výkopové práce spojené s pohřbem a exhumací,
b) Pohřbívání,
c) Ukládání zpopelněných ostatků.

V.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku VIII. Před zahájením prací si
vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny;
má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující
technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora
stavby.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa, neprodleně provádět opravy hrobového
příslušenství, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek
ostatních lidí.
3. Do veřejné zeleně zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště
4. Zajistit na vlastní 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 správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště.
7. Kromě hrobového místa je povinen se starat i o okolní část přiléhající ke hrobu a to
z každé boční strany, před i za hrobovým místem.
8. 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.
9. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi
provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VI.

VI.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a
jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba k tomu určená a se
souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se
zajišťováním exhumací. Taktéž zpopelněné lidské ostatky lze ukládat se souhlasem
správce.
2. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště
provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.
3. Správce je oprávněn převzetí lidské ostatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, jeli úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí
pas, zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého). V případě
podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný
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souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu v trestním řízení, který je k tomu oprávněn
podle zvláštního předpisu.
4. Správce pohřebiště stanovuje tato pravidla pro pohřbívání v rakvích
a) pro pohřbívání do země, musí být rakve vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené
tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních
desek) o maximální velikosti 0,5m2 držící v celku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu
na pohřebišti, nesmějí být používány díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze
použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako
dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla
a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve
pevně a trvale spojeno ve spodní části rakve.
b) pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
I.
vyrobené z dřevěného materiálu a dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka
II.
kovové
III.
s maximálními rozměry 2,15m x 0,85m
c) všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky před pohřbením, musí být označeny
štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a
názvem provádějící pohřební služby.

VII.

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

VIII.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na
pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která
činí 600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
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.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však
260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů o šíři nejméně 30 cm, musí být
izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
c) 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 a hloubce
50 cm, vyplněný drenáží.
d) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém, do stěn hrobky
musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
e) 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.
f) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na
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g)
h)
i)
3.
4.

jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně
220 cm.
Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry
zality betonem a povrch zaizolován.
Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit
krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg / m2.
Veškeré podmínky pro výstavbu hrobky stanovuje stavební úřad.
Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,
do původního stavu.

IX.

Uložení mrtvých do hrobů

1. Mrtví se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu.
2. Pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech hrobu – nejméně 80 x 200 cm,
hloubka minimálně 150 cm u dospělých, 1,2 m u dětí do 10-ti let.

X.

Způsob úhrady a její výše za užívání hrobového místa

1. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu 15 let, tj. na tlecí dobu.
2. Nájemné a úhrada nákladů spojených s provozem hřbitova jsou splatné předem na celou
dobu trvání nájmu.
3. Cenu za služby i cenu nájemného stanoví Zastupitelstvo obce.
4. Cena za služby i nájem je stanovena na 1 m2.

XI.
1.
2.

Zánik hrobového místa

Podmínkou pro zánik práva k místu je, že správa pohřebiště nejméně 6 týdnů předem
upozornila oprávněného nájemníka na tuto skutečnost.
Správa hřbitova může zrušit právo k užívání hrobu v těchto případech:
a) Uplynula tlecí doba a na hřbitově nejsou další volná místa k pochovávání
zesnulých
b) Nájemce neplatí za užívání hrobového místa ani po několikerém
upozornění
c) Nájemce se o hrob řádně nestará a byl přitom několikrát prokazatelně vyzván k
nápravě

XII.

Závěrečné ustanovení

Tento řád veřejného pohřebiště schválilo Zastupitelstvo Obce Malá Úpa usnesením č. 209/17/17
ze dne 21.2.2017.
…………………………………………………
starosta obce Ing. Karel Engliš
…………………………………………………
místostarosta obce Pavel Plíva
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