Město: Česká Skalice
-------------------------Provoz pohřebiště na území České Skalice

Řád veřejného pohřebiště
--------------------------------Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz pohřebišť, t.j. urnového háje a hřbitova
nacházejících se na katastrálním území Česká Skalice, provozovaných Městem Česká
Skalice dle zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví.
2. Správu pohřebiště, vymezenou čl. I. odst.1., vykonává Město Česká Skalice
prostřednictvím střediska Technických služeb – odborem Města Česká Skalice.

Článek II.
Správa pohřebišť – rozsah služeb
1. O vzhled a provoz pohřebiště pečuje město prostřednictvím odboru Technický
služeb Města Česká Skalice, přičemž zejména:
a/udržuje prostranství pohřebiště včetně prostranství přilehlých
b/udržuje společné hroby, společná úložiště a nepropůjčená místa
c/provádí výsadbu zeleně a její údržbu
d/provádí údržbu movitého i nemovitého vybavení pohřebišť, která jsou v majetku
Města Česká Skalice
e/vytváří podmínky pro udržování hrobových míst jejich nájemci
f/vytváří podmínky pro ukládání zesnulých
g/dbá, aby odpad z hrobových míst byl ukládán do kontejnerů a kontejnery byly
pravidelně odváženy na skládku
h/provádí údržbu nepronajatých hrobů a hrobů významných osobností – t.j. čestných
hrobů
2. Vede evidenci volných hrobových míst, která pronajímá dle svého uvážení novým
majitelům.
3. Vede evidenci hrobek, hrobů a urnových hrobů. Poskytuje o nich na požádání
informace. Součástí evidence hřbitova je také mapa.
4. Zajišťuje a uzavírá smlouvy s nájemci hrobových míst.
5. Vede evidenci dle § 21 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
6. Dohlíží na dodržování tohoto řádu veřejného pohřebiště.
7. Zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním a exhumací. Tuto
povinnost zajišťuje prostřednictvím třetí osoby.

Článek III.
Provoz pohřebiště
1. Tlecí doba určena na základě dlouholetých zkušeností provozovatele a praktických
znalostí zaměstnance,který provádí kopání hrobů se stanovuje v délce 10 let.
2. Pohřebiště v České Skalici je přístupné veřejnosti celoročně a to:od 1.dubna do 30.září
–od 7.00 do 20.00 hod., v období od 1.října do 31.března – od 8.00 do 18.00 hod.
3. Město – správa pohřebiště může přístup na pohřebiště či jeho části dočasně zakázat,
o čemž uvědomí veřejnost dostupným způsobem.
4. Návštěvníci pohřebiště a osoby, provádějící zde práce, jsou povinni chovat se
způsobem odpovídajícím pietě místa, řídit se tímto řádem veřejného pohřebiště a
pokyny zaměstnanců města – správy pohřebiště.
5. Na pohřebišti je zakázáno dělat hluk, kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky,
odkládat odpadky mimo místa k tomu určená, vodit či pouštět na pohřebišti psy a jiná
zvířata.
6. Na pohřebiště je zakázáno vjíždět jakýmikoliv vozidly s vyjímkou invalidních a
ručních vozíků a kočárků. V odůvodněných případech může vyjímku k vjezdu jiných
vozidel udělit město – správa pohřebiště.
7. Bez souhlasu města – správy pohřebiště, nelze na pohřebišti umísťovat lavičky,
zřizovat odkládací a úložné prostory,umísťovat jakékoliv předměty mimo pronajatá
hrobová místa a vysazovat stromy, keře a provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé
zeleně.
8. Světla, svíčky a jiné předměty s otevřeným ohněm je na pohřebišti povoleno používat
pouze tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
9. Rakve, které se používají pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových
materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely /mineralizace/ spolu s lidskými ostatky.
Pro výrobu rakví, které se ukládají do hrobů, nesmějí být použity díly
z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může
být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako jsou např. dřevěné piliny, papír, látky.
K výrobě rakví a jejich nátěrům nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující
složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale
spojeno se spodní částí rakve.

Článek IV.
Nájem místa
1. Hrobové místo se pronajímá za nájem vyměřený v souladu s opatřením Ministerstva
financí o regulovaných cenách. Místa pro hrobky, hroby , urnové hroby se pronajímají
na tlecí dobu v délce 10 let. Po uplynutí nájemní doby se její obnovení řídí
ustanovením § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a § 676 odst. 2 Občanského
zákoníku. Kromě nájmu budou účtovány i poplatky za služby s nájmem spojené.
2. Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky
další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a poplatky za služby s nájmem spojené
k hrobovému místu sjednat a uhradit do konce tlecí doby nově pohřbívaného
zemřelého.
3. V případě úmrtí nájemce přechází právo nájmu na jejich dědice ve smyslu §25 odst.6
zákona č. 256/2001 Sb. a § 116 Obč. zákoníku.
4. Jiná změna nájemce je možná jen se souhlasem města – správy pohřebiště.

5. Hrobové zařízení a úpravy na pronajatém hrobovém místě provádí nájemce na své
náklady s předchozím souhlasem města – správy pohřebiště.
6. Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo v takovém stavu, aby nepůsobilo dojem
místa opuštěného či jiným způsobem nerušilo vzhled pohřebiště. Zjistí-li město –
správa pohřebiště závady, vyzve písemně nájemce, aby je odstranil ve stanovené lhůtě.
Pokud je tato výzva nedoručitelná, učiní tak veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena
po dobu 90 dnů.

Článek V.
Zánik nájmu hrobového místa
Nájem hrobového místa zaniká zrušením pohřebiště či z jiného důvodu v obecném zájmu
nebo výpovědí z důvodu:
a/ v případě neplnění odst.6 čl. IV tohoto provozního řádu
b/ v případě nezájmu nájemce o prodloužení nájemní smlouvy
c/ v případě neplacení úhrady za nájem a poplatku za služby s nájmem spojené,
přičemž za doručitelnost pohledávek odpovídá nájemce.

Článek VI.
Hrobové zařízení
1. Vlastníkem hrobového zařízení na pronajatém hrobovém místě je nájemce.
2. Dojde-li k zániku nájemní smlouvy, je nájemce povinen do 60 dnů odstranit
z hrobového místa, které měl pronajato, veškeré hrobové zařízení. Neučiní –li tak,
nakládá město – správa pohřebiště s tímto hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou.

Článek VII.
1.

2.
3.
4.

Zřizování hrobů a stavby na pronajatých hrobových místech
Zřizování hrobů a hrobových zařízení na pronajatých hrobových místech nepodléhá
stavebnímu řízení. S městem – správou pohřebiště je nutné před zahájením prací
projednat podmínky realizece.
Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny a přední hrany rámu
musí být v jedné přímce s hranami rámů sousedních.
Po skončení prací je provádějící povinen zajistit do 2 dnů úklid staveniště a požádat
město – správu pohřebiště o převzetí upraveného místa.
Za ztrátu a poškození hrobového zařízení včetně jejich přenosného příslušenství a
výzdoby cizími vlivy, včetně vlivů povětrnostních, nenese odpovědnost město –
správa pohřebiště.

Článek VIII.
Kopání hrobů
1. Provádět výkopy hrobů a ukládat zpopelněné lidské ostatky mohou pouze fyzické
nebo právnické osoby, které k tomu mají oprávnění podle zvláštních předpisů a
souhlas města – správy pohřebiště.
2. Při kopání hrobů musí být dodržovány zejména tyto náležitosti:
a/ dno hrobu musí být 150 cm od nižší strany svažitého terénu
b/ dno hrobu musí být min. 0,5 m nad hladinou podzemní vody
c/ rozměr hrobu musí být nejméně 80x200 cm, u hrobu dětského nejméně 60x160 cm
a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně 50x100 cm
d/ v případě nebezpečí sesuvu zeminy musí být vykopaný hrob opatřen pažením
e/ vykopaný hrob musí být opatřen bezpečným podiem
f/ vykopané ostatky dříve pochovaných zesnulých musí být uloženy do jámy,
vykopané 40cm pod úroveň vykopaného hrobu, nebo na žádost nájemce vloženy do
plátěné plachetky či dřevěné schránky poskytnuté nájemcem
g/ vykopané zbytky rakví a jiných materiálů musí být uloženy na místo města –
správou pohřebiště k tomu určené
h/ vykopaný hrob musí být zaházený ihned po uložení ostatků zesnulého vrstvou
zkypřené zeminy ve výši min. 1,2 m
i/ hrobové místo a jeho okolí musí být upraveno do 24 hodin od uložení ostatků
zesnulého
j/ rozebrané hrobové zařízení se ukládá na místo městem – správou hřbitova k tomu
určené
k/ boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit min. 0,3m
l/ vložení konstrukce pro ukládání výkopové zeminy při výkopu vedlejšího hrobu,
nutných kamenických pracích na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných
případech a na nezbytně nutnou dobu není omezením práva nájemce. Dojde-li při
této činnosti ke vzniku škody, je povinen škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil
m/ lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze město – správa pohřebiště
nebo jiná osoba jen s jeho souhlasem a to pouze po předání opisu listu o prohlídce
mrtvého městu – správě hřbitova

Exhumace
Ve vyjímečných případech ze zvlášť závažných důvodů nebo z nařízení orgánů činných
v trestním řízení může město – správa pohřebiště se souhlasem orgánu hygienické služby
povolit exhumaci mrtvého těla na náklady žadatele. Město – správa pohřebiště zajistí při
exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen
přenos možné nákazy.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí tohoto řádu veřejného pohřebiště je ceník za nájmy hrobových míst a
služeb s nájmem spojených, schválený radou města Česká Skalice.

Článek X.
Účinnost
Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem města Česká Skalice usnesením ze dne
20.6.2002
Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnost dne: 1.7.2002

Ing. Vlček Jan v.r.
starosta

Horký Jiří v.r.
místostarosta

