
obec Dolní Branná jako provozovatelveřejného pohřebiště podle Ş 16 odst. 1zâk. ć,

256ĺ2001Sb., o pohřebnictví a o změně někteých zákonů, ve zněnĺ pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

vydâvâv souladu s ustanovením Ş 19 citovaného zźtkona

Řao veřejného pohřebiště obce Dolní Branná
1. Zastupitelstvo obce Dolní Branná ve smyslu Ş 84 odst. 4 zźtkona ě' 12812000 Sb. o

obcích, v platném znění schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Branná
dne 22. 9. 2020 pod číslem usnęsęní II/10 a to ve smyslu zźlkona o pohřebnictví.

Řád veřejného pohřebiště se vydâvânazâkladě zâkonao pohřebnictví, po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Královéhľadeckého kĺaje ze dne 14. 8. 2020 vydaného pod
čj. : KUKHK-24066|PIG12020

člltnek 1
Uvodní ustanovení

1. Pľovozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infľastruktury a sluŽbou Ve
veřejném zźljmuv samostatné působnosti obce.

Ż. Provozovatelem i správcem veřejných pohřebišt' je obec Dolní Bľanná, IČ: 00277738,
se sídlem: Dolní Bľanná 256, 543 62 Do|ní Branná, zastoupené starostou obce (dále
jen,,správce pohřebišť").

čllźnek 2
Piłsobnost řddu pohřebiště

1. Ustanovení tohoto Řaau se vztahují na veřejné pohřebiště v Dolní Bľanné
v k.ú. Dolní Bľanná (dále jen ústřední pohřebiště)' na pozemkové paľcele číslo: 686,
140112 jehož součástí jsou:

o místa pľo ukládání lidských pozůstatků do hrobů
o místa pľo ukládání lidských pozůstatků do hrobek
o místa pľo ukládání zpopelněných lidských ostatků v umách
o rozpty|ová louka

2. Vnější hĺanice těchto pohřebišť jsou vymezeny oplocením.
3. Řaa 3e závazný pro pľovozovatele, správce pońr"bistc a dále pľo subjekty, zajišťující

pohřební sluŽby, pľo obstaľavatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a
urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob,
kteľé zde s pľokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a
pľo ostatní veřejnost.

čllűnek 3
Rouah poskytovaných služeb

1. Na veřejných pohřebištích obce Dolní Bľanná jsou poskytovány tyto sluŽby:

a) nájem hľobového místa
. pľo hroby, hľobky
o pľo uloŽení lidských ostatků v umách
. pľo uloŽení uľen S lidskými ostatky v kolumbáriích
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. pľo rozptyl lidských ostatků
b) správa a udržba pohřebiště včetně inŽenýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře,

udržba páteřních komunikaci, zpevněných ploch (v létě i zimě) a zelęně.
c) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
d) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných'

spľavování a udrŽování objektů na pohřebišti (máľnice)
e) vykonávání dozoru nad dodľŽováním tohoto řádu

Đ ińržba a úprava společných hrobů a ve sjednaném ľozsahu i čestných hrobových míst
g) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pľo potřeby veřejnosti

2. Na veřejném pohřebišti obce Dolní Branná, vŽdy po předchozím souhlasu provozovatele
pohřebiště, si kaŽdý sźtmza podmínek stanovených včl. č.9 al0 zajišt'uje následující
sluŽby, které nejsou v ceně nájmu kalkulovány:
a) manipulace se zetlrelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště
b) vykopové prâce související s pohřbením nebo exhumací
c)pohřbívání
d)pľovádění exhumací
e) ukládání lidských ostatků

Tyto sluŽby zajišťují osoby jen se souhlasem pľovozovatele, po předloŽení osvědčení o
získáni kvalifikace pľo pľáci hrobníka. Započ,eti pľací musí být ohlášeno pľovozovateli.
Bez ohlášení není moŽné vykopy pľovádět.

3' Při nakládání s hľoboqým zatÍzenímjako s věcí opuštěnou bude pľovozovatel pohřebiště
postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu ěl.24 a 30 bilateľální
českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupľáci č,.52Il1992 sb.
Řešení všech pľoblémů spojených s péčí o opušiěné němeóké hĺoby by mělo pľobíhat
v duchu smíření.

4. Zemřeli mohou být na pohřebišti pohřbení jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
Den před uloŽením lidských pozůstatků je potřeba předloŽit provozovateli kopii Listu o
prohlídce zemřelého či Doklad o zpopelnění, které uloŽí minimálně po tlecí dobu
v příloze hřbitovní knihy.

článek 4
Tlecí doba

V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na zâklađě ztlkona o pohřebnictví tímto
Řadem pro uloŽení lidských ostatků do hľobů stanovena na ústředním pohřebišti tlecí doba v
délce minimálně 16 let s moŽností pohřbívání do standaľdních hľobů hlubokých jeden a půl
metľu dle hydľogeologického posudku č' HT 062102 ze dne 5.II.2002.

čttűnek 5
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti ndvštěvníkťł, způsob a pravidla užívdní zařízení

1 . Pohřebiště je veřejně přístupné, pľovozní doba pľo veřejnost je stanovena takto:

V měsících duben, květen' čeľven' červenec, sľpen, září od 7.00 do 19.00

V měsících říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 7'00 do 17.00

V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a od 7.00 do 19.00
neděle

2. Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením
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3. NávŠtěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavíraci doby bez upozornění

4. Mimo vymezenou dobu je ústřední pohřebiště uzamčeno

5. Správce pohřebiště můŽe z oprźxněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo
jeho část dočasně omezit nebo zakâzat, napŤ. v době provádění teľénních úpľav'
manipulování s lidskými ostatky v rámci exhumací' za sněhu, náledí apod., pokud
nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Spľávce zabezpeč,í v zimním období nezbytnou
údrŽbu hlavních komunikací pohřebiště v zźlmu zajištění bezpečnosti.

6. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v dopľovodu dospělých
osob.

7. osobám pod vlivem návykových a psychotľopních látek je vstup na pohřebiště
zakáztln, rovněž je zakźnttno poživâni alkoholických nápojů na pohřebišti.

8. Na pohřebišti není dovolena jizda jinými vozidly s ýjimkou vozíků invalidních
občanů. Na pohřebišti je rovněŽ zaktlzâno pohybovat Se na kolech, kolečkových
bľuslích, koloběžkách, skateboardech.

9. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto
místo, řídit se Řadem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišt'dovoleno se
zde chovat hlučně, používat audio a video přţímače, kouřit, poživat alkoholické
nápoje a jiné omamné lźĺtky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby' vodit na
pohřebiště psy' kočky a jiná zvítata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k
jiným účelům, neŽ k jĄým jsou určeny.

I0. Zhygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních qfpustí a
studní. RovněŽ není dovoleno tuto vodu odnášet v náhľadních obalech mimo
pohřebiště.

11. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou
vhodným způsobem zabezpeč,ena pľoti vzniku požttu. Spľávce může v odůvodněných
případech používtní svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakźzat.

12. Na rozptylových loukách je dovoleno pouŽívat svítidel jen na místech k tomu
určených. Vstup na rozptylové louky je pro veřejnost zakázźn. Věnce a kytice lze
umísťovat jen na plochy a způsobem na místě uľčeném.

13. Ukládání nádob, nttÍadi, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zaÍizení na zelęné
pásy a místa kolem hľobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti
slouŽí jen pro ukládání odpadu z pohřebiště - mimo stavebního. Pokud je na
pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

14. Návštěvníkům je zakâzâno pľovádět jakékoli ztĺsahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
Na pohřebišti ie zakázáno wsazovat bez povolení iakékoliv keře nebo stľomy.

l5. Na pohřebišti
stanoví tento

je povoleno provádět práce pouze v takovém ľozsahu a způsobem, kteý
Řaa a spľávce.
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16.Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po
předchozím souhlasu provozovatele. Není dovoleno umístění ľeklam na stromech ani
na zaŕízeních pohřebiště ani hrobových místech a hľobových zatízeníçh.

17. Na pohřebišti není rovněŽ dovoleno pořádat presenění akce soukľomých subjektů
zaměŕené na výkon následné sluŽby pro nájemce či jimi nabízeného zbotí. Všechny
podnikatelské subjekty' které chtějí vykonávat jakékoli pľáce či sluŽby pro nájemce,
mají oznamovací povinnost k této činnosti vůěi pľovozovateli pohřebiště.

18. Ve zv|źŠť odůvodněných případech můŽe spľávce pohřebiště povolit výjimku.

l9. Všechny osoby' vykonávající činnosti' související se zajištěním řádného pľovozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními
pľávními normami, upľavujícími takovou činnost' dodržovat tęnto Řád a to vŽdy s
vědomím spľávce pohřebiště' nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto
řádu potřeba.

Čtdnek 6
Povinnosti sp ľdvce po h ře b iště

Správce pohřebiště je povinen zejména:
a) Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto zveřejněným

Rádem a zvlźßtními právními předpisy (např. zźtkon o odpadech, zźlkon o ochraně
osobních údajů' ztlkon o shľomaŽďování apod.).

b) Všem osobám - zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pľo sjednání nájmu dle
typu hľobového místa.

c) Zdržęt Se ve styku s pozůstalými chování nešętrného k jejich citům a umoŽnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církvĺ' náboŽenských společností a jiných
osob v souladu s projevenou vůlí osob' kteľé sjednaly pohřbení.

d) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v ľozsahu dle ustan. Ş 2I, zttkona
o pohřebnictví (o zemřelých, o nájemci' o hĺobovém zaŤízení'' o způsobu uloŽení
lidských pozůstatků a ostatků) foľmou vâzané knihy, nebo v elektronické podobě
s roční frekvencí výtisku a jejich svéĺztním. Současně je povinen udrŽovat aktuální
plán pohřebiště s vedením evidence volných hľobových míst. Zâjemcům o uzavtení
nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a
evidence volných míst.

e) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně infoľmovat nájemce hĺoboých
míst, pokud je mu znâma jejich adľesa a současně informovat veřejnost o tomto
ztlkazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.

Đ V případě rušení pohřebiště spľávce postupuje dle ustanovení Ş 24 zźtkona o
pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směľu k zúčastněným osobám a veřejnosti
splnit veškerou informační povinnost.

g) Připľavit k pľonájmu nová místa pro hroby, hľobky' urnová místa apod. (tzn. vytýčit -
označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit). Pronajímat tato místa a
pľovádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovenýchzákonem o pohŤebnictví
a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady' oddíly' či skupiny hľoboţch míst stejného
chaľakteru a rozměrů. Individuální umístění hrobového místa mimo vymezený pľostor
stejného chaľakteľu a ľozměru je moŽné po pľojednání,

h) Zajišt'ovat údrŽbu veřejné zeleně na pohŤebišti podle platných předpisů, pokynů
příslušného správního oľgánu' pľovádět údľŽbu cest a chodníků, opravovat oplocení,
společná zařízeni a inŽenýrské sítě v rozsahu stanoveném smlouvou, dbtlt na úpravu
pohřebiště a předkládat obci Dolní Bľanná návrhy na ľozvoj a modeľnizaci pohřebiště.
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i) Zajišt'ovat sběr, třídění' uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště
předepsaným způsobem.

j) Zabezpeěovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údľŽby veřejných tľavnatých
ploch, opuštěných hrobových míst a vyhrazených ploch.

k) Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými' nezetlelými i zpopelněnými
ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace Za podmínek stanovených
zźlkonęm o pohřebnictví a tímto Řádem.

l) Vyřizuje stíŽnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště.
m) Správce pohřebiště je povinen písemně upozoľnit nájemce na skončení sjednané doby

nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo
nájemce znam, uveřejní tuto infoľmaci v místě na daném pohřebišti obvyklém,
nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

n) Správce pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hľobovému místu
přístup azdržęt se jĄýchkoli zásahů do hľobového místa, s výjimkou případů, kdy je
nezby tné bezodkladně zaj i stit bezpečný provoz pohřebi ště.

čtlűnek 7
Užívání hrobového místa

1. Žaany zźljemce o nájem místa na pohřebišti nemá náľok na okupaci opuštěného
hĺobového místa, nebo na jiné' individuální umístění hľobu a hľobového zatízení
v rámci hľobového místa.

Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vznikâ na zźlkladě smlouvy o nájmu
hľobového místa uzavřené mezi pronajímatelem - obcí Dolnĺ Bľanná a mezi
nájemcem (đále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a
musí obsahovat určení druhu hrobového místa' jeho ľozměry, výši nájemného a qiši
úhľady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny sluŽeb spojených s
nájmem je stanovena cenoým ýměľem' kteý vydává obec Dolní Branná.

3' K uzavření smlouvy o nájmu hľobového místa je zźljemce o nájem povinen poskytnout
pľonajímateli _ spľávci pohřebiště zejména tyto údaje:

a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíŽ lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na
pohřebišti uloŽeny, místo a datum jejího narození a úmrtí,

b) list o prohlídce zemřelého,
c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identiťrkace jiných lidských

pozůstatků, datum uloŽení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště
včetně jejich exhumace, určení hĺobového místa' hloubky pohřbení, druhu rakve'
vloŽky do ľakve nebo tľansportního vaku; u lidských ostatků dľuh a číslo urny a
v případě vsypu i místo jejich uloŽení,

d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíŽ lidské pozůstatky mají být
uloŽeny do hľobu nebo hrobky' byla-li touto nemocí nakažena,

e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narozeni nájemce hľobového
místa, jde-li o ţ'zickou osobu, nebo obchodní jméno, nazev firmy, sídlo a
identifikační číslo nájemce hĺobového místa, jde-li o právnickou osobu,

Đ datum uzavření nájemní smlouvy a dobu tľvání zźxazku včetně údajů o změně
smlouvy,

g) údaje o hľobovém zařizęní daného hľobového místa,
h) jméno, příjmení, adľesu tľvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po

smrti nájemce na zźtk|adě uľčené posloupnosti pokračovat v nájmu.
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Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného
odkladu oznćlmit spľávci pohřebiště.

V případě, Že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na
niŽ se smlouva o nájmu uzavira, stanovęna tak, aby od pohřbení mohla být dodľžena
tlecí doba stanovená pro pohřebiště minimálně l6 let.

Nájem hľobových míst se sjednává zpravidlia na dobu l6 let' Jinou délku nájmu můŽe
učinit pouze Zastupitelstvo obce Dolní Bľanná.

7. osvobození od úhľady nájmu a sluŽeb s nájmem spojených, jakož i slevy z cen můŽe
učinit pouze Zastupitelstvo obce.

8. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hľobovému místu na pohřebišti vznikâ nájemci
právo zřidit na pronajatém místě hľob, hľobku, uľnové místo, včetně vybudování
náhľobku a hľobového zaŤizení (rám' krycí desky apod.) alysźľ;et květiny, to vše v
souladu s obsahem nájemní smlouvy' tímto Řádem a pokyny správce pohřebiště, s
následnou moŽnostĺ uloŽit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

9. Nájemní pľávo k hľobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím
spľávce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního pľáva je
dosavadní nájemce a vlastník hĺobky' náhrobku' nebo hľobového zaÍizení povinen
předloŽit správci pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné
osoby, nezistźxají-li i nadále v jeho vlastnictví.

10. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat ťldrŽbu pľonajatého hľobového
místa v ľozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:

a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hľobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hľobového místa nezaľůstala nevhodným poľostem, kteý by
narušoval svým vzhledem okolí, průběŽně zajišt'ovat údrŽbu hľobového mĺsta tak, aby
travní poľost nedosáhl květenství (vymetání tľav), jakoŽ i pľůběžně zajišt'ovat údrŽbu
hľobového zatízeni na vlastní náklady tak' aby jejich stav nebľáni| užívâni hrobových
míst ostatních nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary' odpad z vyhořelých svíček a
další předměty, kteľé narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty
nájemce hľobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn tak
učinit sám.

11. Správce pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu
hľobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dluŽné
nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k
tomu spľávce písemně vyzval.

IZ.U|ožení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při qýkopu vedlejšího hľobu a
nutné kamenické pľáce na přilehlém hrobovém místě' to vše v odůvodněných
případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu $ 25,
odst. 4 zźlkona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hľobového místa, nebo zařizeni a
vznikne-li tímto škoda, je povinen hľobovó místo uvést do původního stavu' nebo
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škodu nahľadit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, Že škůdce ke své činnosti
přibral třetí osobu.

13. Nájemce je povinen nepľodleně zajistit opľavu hľobového zaÍízeni pokud je naľušena
jeho stabilita a ohroŽuje tím zdtavi, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak
nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě spľávce, je správce pohřebiště
opľávněn zajistit bezpečnost na náklady ariziko nájemce hľobového místa.

14' Je zaktlzáno odkládat díly hrobového zaÍízeni na sousední hľobová místa' nebo je
opírat o sousední hrobová zaÍízení.

15.Při uŽivâni hrobového místa je nájemci zakâzâno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky můŽe nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti
pouze s vědomím správce a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje,
jejichžvedeníje předepsáno ustanovením Ş 2l' odst. 7 zákonao pohřebnictví.

l6.Nájemce je povinen strpět číselné označ,ęní hľobových míst provedené správcem, tato
čísla nepřemíst'ovat, nepoškozovat a nepouživatkjiným účelům. Nájemce je povinen
strpět na hľobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informace ve
vývěsce týkajicí Se upozomění nájemce na skončení doby nájmu.

17.Pokud se hľobka nebo hrobové zaŤizęní staly opuštěnou po účinnosti zákona č.
89l20I2 Sb., občanský zákoník ( Ü. od 1 .ledna 2014) a jsou zâroveň stavbou, bude od
1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkoých.

18. Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č,.89l20I2 Sb., občanský zákoník
(tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem
pozemku (viz ustanovení Ş 3056 zźĺkona ě. 8912012 Sb., občanský zákonik) nebo obce,
která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení Ş 996 zakona č,. 89l20l2 Sb.,
občanský zákoník). oznttmení o novém vlastníkovi hĺobky, kteľá se tímto postupem
stala hrobkou obecní' se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve
vývěsní skřínce). U opuštěného hrobového zařizeni probĺhá postup shodně.

19. Byl-li nájemce hľobového místa pľokazatelně vyzvźn před ukončením nájmu k
vyklizení hľobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s Ş 2225 občanského
zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od
skončení nájmu. Při odevzdání hľobového zařízęní nebo hrobky si nájemce vezme vše,
kľomě uloŽených lidských ostatků, at'zpopelněných nebo nezpopelněných, pľotože v
souladu s Ş 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

20. Po zániku nájmu se lidské ostatky' o jejichŽ nové uloŽení se bývalý nájemce
nepostaľal, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hľobového místa novým
nájemcem budou tyto lidské ostatky uloŽeny pod úľoveň dna hľobu. Ponechané
zpopelněné lidské ostatky se vyjmou auloží do společných hľobů bęz úředních obalů.

zI.Pti nesplnění bodu 19 je hľobové zařízení umístěno na hľobovém místě po zániku
nájemní smlouvy bez prâvního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není
odstľaněno, pak má provozovatel pohřebiště moŽnost obľátit se na soud nebo v ľámci
svépomoci hrobové zaţizeni odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka at' si
zaŤízęní odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hľobového zatízeni ponese
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vlastník hľobového zatízeni. Pokud na další výzvu vlastník neľeaguje a náklady na
odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení' pľovozovatel
hľobové zaŕizęni prodá. Výtěžek pouŽije na úhľadu nákladů.

22. Některá hľobová zařízęní nebo hľobky lze provozovateli pohřebiště daľovat písemnou
darovací smlouvou.

člúnek 8
Podmínky zřízení hrobky, ndhrobku, hrobového zařízení

l. Ke zhotovení hľobky, náhrobku, hľobového zaÍízení na pohřebišti' nebo úpravě jiŽ
existujících je opľávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném
předchozím souhlasu správce pohřebiště za jím stanovených podmínek.

2. Při pľovádění pľací směřujících ke zhotovení' údľžbě' opravám, nebo odstranění věcí
na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu
nájemce, nepľovádí-li tyto práce sám, přičemŽ je ten, kdo tyto práce provádí povinen
činit tak dle pokynů spľávce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řaou.

3 ' Podmínky ke zÍízení hrobového zařízeni mimo hľobky určuje správce v rozsahu:

a) Určí tozměry, tvaľ hľobového zaŤízení, případně druh pouŽitého mateľiálu,
minimálnĺ hloubku zttklad:ů, odstupňování hľobového zatÍzení ve svahovitém terénu'
šířku uliček mezi hľoboqým zatízenim, způsob uložení zeminy a odpadu pti zŤizovtni
hrobového zaŕizení,jeho opľavách a likvidaci. Jednotlivé díly hľobového zaŤizení musí
býtmezi sebou pevně kotveny.

b) Zaklady musí být provedeny do nezamľzajíci hloubky 80 cm, dimenzovány Se
zřetelem na únosnost půđy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. Zâklady pod rám
musí být pľovedeny do hloubky nejméně 50 cm pod teľén (pokud jsou lryztuženy).

c) Zaklady musí odpovĺdat půdorysným rozměľům díla a podpovrchové hloubce
zâkladové Spáry, která činí minimálně 80 cm. Přední azadni rámy hľobu musí být v jedné
přímce s ľámy sousedních hrobů. Nápisy na náhrobcích nesmí být v ľozpoľu s obecně
ztx azný mi právními noľmami.

Při stavbě hľobky je navíc
o nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu' okolní komunikace, přístup k

sousedním hrobovým místům)
. Vytvořit zadâní pľo pľojektovou dokumentaci ke stavbě hľobky (např. tvar hrobky a

odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví' výkopu
pro poŽadovaný počet rakví)

. navrhnout materiály a hlavní konstľukční prvky včetně poŽadavků pro osazení hrobky
hľobovým zaŤizęním kamenickou fiľmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové
tvámi ce) na zćtkladě předloŽeného statického výpo čtu

o zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních mateľiálů a stavebních prací,
přesunu hmot)

o pľovést uloŽení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků,
naložení, odvoz a uloŽení zeminy na skládku' dodľžování hygienických předpisri a
opatření)
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a zhotovit základové pasy včetně dodrŽení technologických postupů a paľametrů pľo
zvolený materiál stavby, zhotovit stěny, vložit svislé i vodoľovné výztuŽe, zhotovit
otvoľy pľo patľa, zalít betonem a zhotovit odvodnění
ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zaktytí stľopnicemi a
následná ízolace proti povľchové vodě)
dodľŽet minimální světlost otvoru pľo spuštění rakve s moŽnostĺ opakovaného
otevření bez nutnosti demontáŽe hľobového zaţízení, obsypat stěny hrobky, upravit
okolní terén' protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto
stavbu uŽivat.

V případě, Že je místo na pohřebišti pronajato ke zřizęní hľobky, je nájemce opľávněn
Zřídit hĺobku způsobem, v rozsahu a za podminek stanovených souhlasem správce ke
ztízení hrobky' kteý je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k
předmětnému místu.

5. V pľůběhu zhotovování, udržby, opľav' nebo odstraňování hľobky, hľobového zatizęni
na pohřebišti odpovídá nájemce hľobového místa zaudržovźlní pořádku, za skladování
potřebného mateľiálu na místech a způsobem uľčeným spľávcem pohřebiště.
odstraňovaný stavební mateľiál, náhĺobky' či jejich části, stejně tak i vykopanou
zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na
určené místo skládky a případně uloŽit do příslušného kontejneľu. Při těchto pracích
nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívźny k jinému účelu než ke komunikačním a
nesmí být jejich průchodnost omezována.

Po skončení pľací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného
hľobového mĺsta a místa' kteľá při prâci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48
hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci pohřebiště a je povinen
uhĺadit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na
hľobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny
hrobového zaŤízení, zaklâdající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci.

7. Na pľonajatém hľobovém místě lze vysadit stľom, nebo keř pouze s předchozím
písemným povolením spľávce pohřebiště. Spľávce můŽe nájemci ptiktlzat odstranění
vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad
nájemce hľobového místa.

8. Vlastník hrobového zaÍizeníje oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických
pľáv, včetně odstranění hrobového zařízęni z pohřebiště po předchozim projednání se
správcem'

čllűnek 9
Uklddání lÍĺIských pozůstatktł a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo
provádět exhumaci je oprávněn pouze spľávce pohřebiště nebo provozovate| pohřební
sluŽby, ktery na zák|adě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít
lidské pozůstatky.

2. obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení správce dbá na to, aby
převzeti nezpopelněných lidských ostatků bylo doloŽeno alespoň úmľtním listem a
průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná' odkud jsou (číslo hrobu antĺzev
pohřebiště) a v koho ztĺjmu se exhumace a převoz pľováděl (číslo objednávky a

o

a

4

6
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smluvní strany); u urny postačí předloŽit doklad o zpopelnění, kteľý obsahuje údaje
shodné s idęntiťrkačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pľo
evidenci související s pľovozováním pohřebiště'

3. Zpopelněné lidské ostatky je moŽné uložit na pohřebišti vŽdy jen se souhlasem
nájemce hľobového místa a správce pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky'
jinak v ochľanném obalu.

4. V době po úmftí nájemce, má-li být tento uložen do hľobu, jehoŽ byl nájemcem, zajistí
spľávce úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné
osoby. NepoŽádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zistźĺvtl
toto hľobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností správce o toto místo
pečovat.

5. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby můŽe být s nezpopelněnými i zpopelněnými
lidskými ostatky v ľámci pohřebiště manipulováno pouze na zâkladě předchozího
souhlasu spľávce pohřebiště.

6. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány' tj' přemístěny
nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žźĺdostnájemce
hrobového místa a nájemce nového hľobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s
písemným souhlasem pľovozovatele spľávce pohřebiště. Převoz exhumovaných
nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u
pľovozovatele pohřební služby a objednávka k Žádosti přiloŽena. Nájemce hľobového
mĺsta doloŽí k Žádosti o exhumaci vžđy skutečnost úmľtí podle Ş 22 odst. 2 ztlkona o
pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v Ş 114 odst. 1 občanského zákoníku.
Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hľobového místa písemně
požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

7. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za uč,elęmjejich zpopelení v kľematoľiu
je zakâztno. Výjimky dle individuální Žádosti může podle Čt. tz schválit pouze
provozovatel pohřebiště.

8. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označ,eny štítkem nejméně se jménem
zemřelého, datem narozeni, datem úmľtí, dnem pohřbu anâzvem provádějící pohřební
sluŽby.

9. Rakve, pouŽité pľo pohřbívání do země, musí být vyľobeny z takových materiálů, aby
ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Zazetlelé se povaŽují zbytky
rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držici vcelku. Pro ýľobu rakví
ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být pouŽity díly z nęrozložitelných
materiálů. Kovový díl (madla ľakve apod.) lze poĺlžitjen omezeně. TaktéŽ výplně
ľakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze zlęhce rozložitelných mateľiálů. Nesmí být
pouŽity materiály obsahující složky škodlivých látek a chemické příměsi' zrovna tak
milodary musí být pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

10. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve dřevěné s dlouhou trvanlivostí, do
kteľé je umístěna poloviční zinková vloŽka, nebo ľakve kovové' nebo dle ČNS Rakve.
Maximální rozměry ľakví v hrobkách nesmějí překľočit délku 2,15 ma šíři 0,85 m.

1 1. Při ukládání nalezených lidských ostatků (při výkopech hrobů) a při ukládání těchto
ostatků zpět do hľobů budou použity rozloŽitelné materiály, např. dřevo' papir, |átka,
lehce ľozloŽitelný plast.
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čIlÍnek I0
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovűtelem pohřební služby

1. Pľovozovatel pohřební sluŽby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uloŽení
lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace' popř' k jiným
účelům' pokud spľávce pohřebiště obđrží v dostatečném předstihu před samotným
otevřením hrobu nebo hrobky
a) písemnou Žádost vypravitele pohřbu, nájemce hľobu a majitele hľobového zaÍízeni o
otevření hľobu nebo hľobky provozovatelem pohřební sluŽby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební sluŽby a
vypravitelem pohřbu o Vypravení pohřbu, kteľá přikazuje pohřbít do příslušného
hľobového místa'
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti pľovozování pohřební sluŽby
a o opľávněnosti r,ykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání
hľobů na pohřebištích (výpis z Živnostęnského ľejstříku),
d) prohlášeni,že uvedené prâce zajistí pľovozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s pouŽitím vlastních pomůcek i ntřadi a na vlastní
odpovědnost,
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hľobník nebo potvrzení o absolvování
školení hrobníků od zaměstnance pľovozovatele pohřební služby, který bude hľob
nębo hľobku otevíľat,
f) doklad o ověření znalostí předpisů B)ZP a Po,
g) návľh na pľotokolární předání pľacoviště před i po pohřební včetně fotogľaťrí
příslušného hľobového místa před jeho otevřením a fotogľaťre bezprostředně
sousedících hľobů.

2. Zaměstnanec pohřebnĺ sluŽby, kteý bude hľob nebo hľobku otevíľat, musí být
spľávcem pohřebiště sęznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými
infoľmacemi nezbytnými pro bezpeč,né anęzâvadné otevření hľobu nebo hrobky.

3. Pľovádí-li otevření hľobu nebo hĺobky zaměstnanec provozovatele pohřební sluŽby'
správce pohřebiště je oprávněn kdykoli zkontrolovat průběh pracĺ anebo požâdat o
přeľušení praci; v takovém případě je zaměstnanec provozovatęlę pohřební sluŽby
povinen pľáce nepľodleně pozastavit.
4. otevření hrobu' u něhoŽ neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení' je moŽné
pľovést jen tehdy, pokud příslušná kľajská hygienická stanice povolila manipulaci s
nezetlelými lidskými ostatky.
5. Spľávce pohřebiště můŽe odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu
zâvažĺé důvody, např. bezpľostřední blízkost vzrostlého Stromu, u něhož by musely být
přeľušeny hlavní kořeny' pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v
důsledku vichřic, deště nebo pokrytí povľchu sněhem a ledęm.
6. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypźna zkypřenou
zeminou ve výši minimálně I,2 m'
7. Správce pohřebiště zajisti při otevření hrobu a hľobky provoz na pohřebišti tak' aby
nebyl naľušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
8. Náklady vzniklé správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hľobu nebo hĺobky hĺadí
ten, kdo o otevření požadal. Pľovozovatel pohřebiště má nárok na úhľadu přiměřených
nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.
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ČIlűnek 11
Dřeviny,lavičky

1' Dřeviny lzena pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem spľávce. Jedná se o dřeviny,
kteľé by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat
škody na majetku a ohľožovat bezpečnost návštěvníků.

2. Dřeviny nesmí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se
nájemce písemně zaváže k tomu, Že bude místo uŽivat pouze k uloŽení zpopelněných
1idských ostatků.

3. Správce můŽe dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny' k
jejíŽ výsadbě nedal souhlas'

4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodrŽení zvláštního předpisu (viz zákon o
ochraně přírody a kľajiny). Všechna trvalá zeleřl, vysazená na pohřebišti, se stává
maj etkem zŤizov atelę pohřeb i ště.

5. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn pľovádět jakékoli zźsahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhlasu spľávce.

6. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti spľávce' nebo osoba, kteľé k tomu
udělí správce souhlas s uľčęním ľozměrů, tvaľu a umístění lavičky a povinnosti
udrŽovat lavičky V řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci
pohřebiště.

7. Jednoduché práce nutné k udrŽování a okĺašlování hľobových míst pľovádějí na
pľonajatých místech nájemci nebo ţ'zické, ěi pľávnické osoby nájemci pověřené.

čtltnek 12
Sankce

1. Poľušení tohoto Řádu bude postihováno podle Ş 5 odst. l písm. i) zźtkonač,.25112016
Sb., o někteých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud
fyzická osoba poľuší uloŽené v tomto Řádu pĺi konání pohřbu nebo pietního aktu'

2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
a) v ľozporu s Ş 4 odst. 1 písm. Í) zachźzí s lidskými pozůstatky nebo lidskými
ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo
mravního cítění veřejnosti,
b) v rozpoľu s Ş 4 odst. 1 písm. g) neopľávněně otevře na pohřebišti konečnou
ľakev s lidskými pozůstatky nebo uľnu s lidskými ostatky,
c) v ľozpoľu s Ş 4 odst. 1 písm. h) neopľávněně otevře na pohřebišti hrob nebo
hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci'

3.ZapÍestupky uvedené výše lzęuložit pokutu ažďo výše 100 000,- Kč ve smyslu Ş 26
zttkona o pohřebni ctví.

článek 13
ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahujicí se k pľovozování pohřebiště' se řídí
zákonem o pohřebnictví.

Ż. Pokud se písemný styk pľovádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti,
platí fikce doľučení uplynutĺm posledního dne úloŽní lhůty u pošty.
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3' Kontľolu dodľŽování tohoto Řádu pľovádí správce pohřebiště obec Dolní Branná.
Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální Žádosti můŽe schválit spľávce pohřebiště.

4. Pokud pohřebiště, nebojeho část, včetně hľobových zaŤízeni,jsou zapsány V Seznamu
kultumích památek, nebo se nachâzejí na uzemí památkového zźljmu, či jsou v
seznamu válečných hľobů a pohřebišť vztahuji se na péči o ně zvláštní právní
předpisy' 

čhÍnek 14
Zrašující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém ľozsahu Řád
pohřebiště' schválený Zastupitelstvem obce ze ďne I8.|2.2002, pod číslem usnesení IV/3.

čltźnek 15
Zdvěrečnd ustanovení

l. Tento řádje účinný dnem L ll.2020
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu v Dolní Bľanné po
dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě
obvyklém.

dne 1.10.2020V

(Ą-. t
J

,rťL (lł

ml.Liboľ Čvaněara

starosta obce místostarosta
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