Řád veřeiného pohřebiště
Obec Topolany jako provozovatel veřejného pohřebiště - dále jen ,,pohřebiště" - podle § 16, odst. 1,
zákona ě.2561200I Sb., o pohřebnictví - dále jen ,,zákon" - a o změně něktených ákonů, ve zrění
ákona č.47gDa0l Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákonaŘád veřejného
pohřebiště

-

dále

jen,řád".

Článek t
úvodníustanovení

I.

Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Topolany.

Čtanet Z
provozní doba pohřebiště
Pohřebiště je přístupno veřejnosti stále,bez omezení.

V případě nutnosti - mimořádné áležitosti - rŇže být uzaťeno.
Čtanet g
pořádek na nohřebišti

1.

2.
3.
45.
6.

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdrž.et se takového jednrání, které by se do!ýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozustal}ch a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět
přenosné nosiče zvulflL poživat alkoholické nápoje, omarnné a psychoúopní látky, odhazovat
odpadky mimo nádob ktomu urěených a používatprostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným
účelům,jež k jakým jsou určeny.
Na pohřebišti je mo*ré se zdňovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článktr 2
tohoto řádu.
Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na pohřebištéje zakánán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými
zviŤaty.
Na pohřebišti je zakánáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách skateboardech a kolečkoqých

bruslích.
Ukládání nádob, nářadí

a

jiných předmětů na zelené pásy

dovoleno.

7. Svítilny a svíčkyje možno na pohřebištích rozsvěcovat

na

a

místa kolem hroboqých míst není

jednotlivých hroboqých místech pouze

tehdy, pokud jsou vhodným zpusobem r.abezpečtry proti vzrriku požáru. V odůvodnárých

případech můžeprovozovatel pohřebiště používáníotevřeného ohně (svíěek, aj.) omezit nebo
zakázat.
8. Zhyglenických důvodůnení dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a
sfudní. Tato voda je určena k provozním účelůmprovozovatel pohřebiště ana zalévání zeleně při
údžbězeleně na pronajatých hroboqých místech. Je z-akáaino odnášet vodu v náhradních obalech
z a;reáIu pohřebišť.
9. Odpadky je ťeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno řídění odpadu je
nufiro tato opaffení respektovat
l0.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli ásahy do zeleně vysazené provozovatelem
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bezjeho souhlasu.
l l Pořádání pietních a vzpomínkoqých akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele
pohřebiště . Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromiáždění podle
zvláštního předpisu (zÁk. č.84/1990 Sb,, o právu shromaždbvacím, ve znění pozdějších předpisů).
l2 Na pohřebišti je povoleno provádětjakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,
N

ktený stanoví tento řád.
na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

l3 Dozor nad pořádkem

provozovatel pohŤebiště poskytuje zsjménanasledující
služby:
__
výkoPové Pníce související s pohřbením a exhumací
Óhl,išení pohřební sluĎy nebo
pňbuzrých pan MarekKlvač, Moravské Málkovice ^7Stuiina
2d0
pohřbívání
Provadění exhumacÍ, uHádrání a vs}? zpopelněných lidslcých poaistatlai viz odstavec a)
'
pronájem hrobových míst
:.
vedení souviscjícíeviderrce o hroboqých místech a uloženílidslcých
ostatlai
.p3* a údržbupohřebiště včetrě chodníkůa okolní z*;lenéu *álu pohřebiště
:

a)

b)
c)

d)
e)

0

zaj išťovránílilvidace odpadu
h) nadoby na zavlažování levětinové ujzdoby na hrobech

g)

ČUnet S

l_

a)
b)

pohřóištěje povinen:
Předat nájemci hrobového místa (drále je,lr ,,nájemce')
brobové místo;
Provozovatet

k uáťaní vjzrračené,číselněoznačené

umoŽrit nájemci zňztrLÍ hrobového z.afize:rtí hrobu nebo hrobky za podmínek
stanoverrých

v článlcrr 9-

c)

YmgŽrit rrájemci ÚÍvání jeho hrobového místa a zaíízenípohřebiště, zajistit přísfup ke
hrobovérnu místu a zÁrŤrt se jalcýchkoti zásahů do hrobového
místa nebo hrobového zařizsti
s vfiimkou PfiPaýlr, kdY je nezbybré, např. v důsledku ávelní pohromy
be2pau"arre zajistit
bezPďný a PlYnulý provoz pohřebiště, nebo kdy je řeba provést pohřbení
do sousedního hrobu,
kamenosoóařské Páce_ nebo úpravu pohrebiŠt8, v takávém př?padě je
omezení přístupu ke
hrobovému místu moŽré pouze po nezbytrě nutnóu dobu; dojdé-tit
xánu
do hrobového místa
nebo hrobového -Ú,Ízsní vinou provozovatele pohřebišti a-vzrrikneJi
škoda, je provozovatel
pohřebiště povinen hrobové místó uvést do půvo'dního
stavu.

2,

řIrobová místa Provozovatel pohřebiště zňzuje a připravuje k pronájmu
tak, aby rrznikly
ucelené řadY, oddílY či skupiny hrobů a trróUet stejného
charakteru a rozměrů_ Nikdo
nemá nárok na individuální umístěnímimo vymezenýprostor.

ČUenet e
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání
hrobového místa postupoyat takto:

1,

Hrobové zaíizeni dídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením
prací si vyÁdat
nj;emni souhlas provozovatele pohřebiště a ří,dit se při provádění prací ja,o
má_ti být
Žizrna hrobka, předat p.orrozorrát"li pohřebiště k odsáuhLení doktrmená"i Ór.y"y;
ou*t uli"i

2

Z.
a)

b)
c)
d)

technickou ryrávu,půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátorazáměru,
po dokončeníhrobky požádat provozovatele pohřebiště ojejí technické převzetí a řídit se pokyny
vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému uživáni hrobky.
Provádět údržbupronajatého hrobového místa a hrobového zaíizeni vnásledujícím rozsahu a
následuj ícímzpůsobem:

Nejpozději do 3 měsícůod pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícímestetichý
vzhled pohřebiště a pruběžně zajišťovat údůbuhrobového místa a hrobového zaíízenína vlastní
nriklady tak, aby jejich stav nebránil užíváníhrobových míst ostatních nájemců a dalšíchosob.
Odstranit včas zrehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhoře\ých svíčeka dalšípředměty,
které narušují estetický vzhled pohřebiště.
Neprodleně zajistit opravy hrobového zařizruní, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak
zÁraví, životy, nebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájemce neučiní,je provozovatel pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Do

veřejné zeleně na pohřebišti, včetně qýsadby nové veřejné zelené, zasahovat pouz€ §e
souhlasem provozovatele pohřebiště, který pohřebiště můževe svém souhlasu stanovit podmínky
v,ýsadby a regulace veřejnó znleně.
4_ Zzljisffi na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončeni nájmu hrobového místa, odsbanění
hrobového zařízeni včefirě uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 Ákona.
5. Ozramovat provozovateli pohřebiště veškerézrrrěny údaj[ potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 ákona
6. Strpět číselnéoznačeníhrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na
daném pohřebišti nebojeho části.
7. Uložerrílidských pozůstatkůa lidských ostatků nebo jakékoli dalšínakládaní s nimi provádět jen
zpusoberrr, kteď je v souladu s článkem 7.
8. ZÁ:ňovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v članku 2
Článek 7

ukládání lidskÝch pozůstatků a zpopelněnÝch lidslcých ostatků a ieiich exhumace

l.

Lidské pozůstatky můžedo hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba
jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťovánim
exhumací.

2.

Zpopelněné lidské ostatky je možréuložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele
pohřebiště a způsobem, ktery stanoví.
Všechny rakve urěené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno
zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a
trvale spojeno šroubem se spodní částírakve.
Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
spolu s lidslcýmr ostatky, tzr. nesmi obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů,
kovové díly jen omezeně, wýplň rakví můžebýt pouze zmateriálít jako dřevěné piliny, papír a
látky, při výrobě rakvi a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látlry.
ho pohřbívání do hrobek je nutno pouát rakve s maximálními rozrněry 2,15 x 0,85 m, a to
- celodubové nebo z jiných twdých druhů dřev, do které bude umístěna
polovičnízinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem.
Přimou manipulaci s lidsloými ostatky uloženými v hrobkách můžeprovozovatel pohřebiště
provádět pouze se souhlasem okresního hygienika

3.
45.
6.

Čtanet S
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidslcých pozustatků do hrobů činí13 let.

Článek 9

zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na Dohřebišti
1.

Podmínkyproňizcníhrobovéhozaíizertihnobu:
ZáHady musí odpovídat půdorysným roaněrům díla a hloubce zíkladovéspárry, která

a)
b)

c)

d)
2.

činí.nejmarě 600 mm-

ZáHady památríkůa náhrobků musí být áotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti pŮsobení povětrnostnapř. z prostého betonu či železobetonu, kamenného,
příp. cihelného zdiva apod.
přední azadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s ramy sousedních
hrobů.
vlasbrí náhrobek arámy musí blit mezi sebou jednotlivě kotveny.

Podmínky pro ňíz*li hrobového zařizerti hrobky:
Hloubka výkopu musí odpovídat počfu uvažsvaných uložených ra]rvir (muimáIně však
260 cm}
b) Stěny musí být vybudovány zporéarích rnateriálů (např. cihly), pokud bude pouát litý
beton, musí být vyvedena z hrobky difuzrrriÁtka.
c) Stěny hrobky zporénichmateriálů musí mít šířinejméně 30 cm, v případě užitílitého
betonu nejméně 15 crr1 a musí být izolovany přizdívkou, včetrě impregnačních nátěru.
d) Dno hrobky můžebýt bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že
bude dno yybetonováno, musí bytňiz.erlhativod o rozměrech nejmérrě 40 x 40 a hloubce
50 cm, vyplněrrý dtenáĚi.
e) Zlivo musí být umístěno na betonovém zikladě min. 50 cm vysokém v šířipodle

a)

předpokládan é vy zÁivlq .
D Do stěn hroblcy musí blýt zabudovány vsfupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzypro uložerúrakví a stropní nosiče) musí být opatřeny
antikorozdmi nátěry a jejich stav musí být kontrolovián nejméně jednou za IO lét
h) Zastroperrí hrobtqy je nutné provést talg aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá
stanoviŠtě s tírrr, Že vsfupní otvor a vlasftrí světlost hrobky musí být nejméně 22Ó cm
(podle velikosti rakví)i) Na zastropení a uzaťení hrobky musí blit použity železobetonové překlady, jejich spáry
zality betonem a powchzaizolován.
j) Na zastropení je nutro použít20 cm zeminy sloužícíjako pachová zátka,nebo umístit
krycí desku neprodyšně uzavírajicihrobku, se sp_áramivytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost shopu musí b;ft nejméně 100 kg na 1 m2 .
l) Vlastní hrobové zařizeni s v,ýjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukcí
3.

4.

hroblqy, na samostatrán záldadě.
Provozovatel pohřebiště můževe svém souhlasu se ďízením hrobky stanovit
- dobu uýstalóy hrobky
- zaberyeČenímísta z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníkůhřbitova
- požadavky na ochranu zeleně vokolí staveniště
- podmínky používáníkomunikací pohřebiště

-

způsob skladováni materiálů, odpadů a jejich likvidace
povinnostdozorupfivýstavbě
průběfuéa závéreénékontroly posfupu prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, kteqý můžepro trvalé
uživáni stavby určit
- druh používanýchrakví pro polťberrí v hrobce
- způsoby a cyklus reviň hrobky.
Dokumentaci spojenou se ďízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5.

Při provádění vešken_ých prací na pohřebištích je fieba dodžovat podmínky dohodnuté
provozovatelem pohřebiště, zejména
- respektování důstdnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování prŮchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hroboqých míst nebo jakékolijinéomezování práv nájemců hrobov,ých

6.

míst
zajištěníochrany zcleně,kořenového systému zeleně

Po ukonČeníprací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly pníce prováděny, do
původního starnr.

Óanet tO
zrušovacíustanovení
Dnem ÚČinnosti tohoto hřbitovního řódu koněí platnost a úěinnost hřbitovního řódu ptatného od
I.7.I99I.

Čtánek tt
Účinnost

Tento hřbitovní řád byl uyhlŇeu projednón a schvólen zasttqiutstvem obce Topolany dne
I0.čenna 2002 a nabýuó účinnostidne 2i.ěenlna 2002.

Zleo-Í rt
Madimír Hudeček
místostarosta
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4r,r/únď,h'h
L.vladimír
kudlička
starosta obce

