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Řea veřeiného pohřebiště
obec Rakousy jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen ,,pohřebiŠtě*) vydává Podle
podle § 16 odst.. I zákonaé.
ustanovení § č.102 ,itánuě-. 12812000 Sb., o Óbcíctrv platném méni a
19 citovaného
2561200í Sb., o pohřebnictví v platném zrění (dále jen ,,zákon") a v souladu s ustanovením §
Rakousy dne:
zíů<onařád veřejného pohřebišĚ( dále jen ,,íád"), schválený Zastupitelstvem obce
1.

úvodníustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v katastru Obce Rakousy na pozemku č. 161i

1.

2.

Provozní doba pohřebiště
jejímžpruběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena jako nepřetŽitá.
Pokud nastalé oko|nosti toto neumožní,stanoví Zastupitelstvo obce dobu jinou.
provozrí dobq

v

3.

Pořádek na pohřebišti

1.

2.
J.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dot}kalo dŮstojnosti
zemŤel._ých nebo mravního cítěnípozusta|ých a veřejnosti. Je zakérzáno chovat se hluČně, pouŠtět
přenosné nosiče zvuku, požívatalkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat
odpadky mimo nádob k tomu určených, vodit na pohřebiště psy, kočky a jná z-líiata a použivat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelůmnež k jakým jsou určeny.
Na pohřebišti je zakánáno jezdn na jízdnich kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkoqých
bruslích atd.
Dětem do 10-ti letje dovolen vstup na pohŤebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
\r'ozidla ( s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjiždétpouze se souhlasem správce
pohŤebiště. Chodci mqi vždy přednost před vozidly.
Přístup na pohřebiště nebo do jeho části můžesprávce pohřebiště z oprávněných důvodůna
vymezenou dobu omezit nebo zakánat.
Ukládání nádob, nářadi ajiných předmětu u hroboqých míst není dovoleno.
Svítilny a svíčkyje možno na pohřebišti rozsvěcovatpouze, pokud jsou zabezpeěeny proti vzniku
poáru. V odůvodněných případech můžespávce pohřebiště používáni otevřeného ohně omezit
nebo zakázat.
Odpadky je fieba odkládat na místo k tomu určené/ popelnice, kontejnéry /.
Návštěvníci nejsou oprávněni provádět zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, věetně nové
ýsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

10. Správce pohřebiště můževýsadbu provedenou před nabytím úěinnosti tohoto řádu, umá-li to za
pofiebné z hlediska celkového váledu pohřebiště, ěi jiných závažl.tých důvodůodstranit beznáúvady
tomu, kdo je vysadil.
11. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým zpŮsobem,
kteqý stanoví tento řád.
12. Pořádárrí pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je mohté se souhlasem správce pohřebiště
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

4.

Rozsah slnžeb past<ytovmých na pohřebišti
§pravce pohřebiště poskytuje zejména následujíci služby:
a)
b}

c)

pronájem hroboqých rnist
ostatků
vedení související evidence o hrobových místech a o trloženi lidských
pohřebiŠtě.
správu a údržbupohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu
5.

povinnosti a činnost správce pohřebišíě y §ouyi§lo§ti

s

nájmem hrobových míst

Správee pohřebiště je povinen:
a)

b)
c}

ci)

předat nájemci hrobového místa k uživrinívymačené,ěíselrrě omaěené hrobové misto
umožnit nájemci ďtzeníhrobového ratízenihrobu nebo fuobky za podminek sanovených spnávcem

umož§it nájemci uživání jeho hrobového místa a zaňizsní pohbbiště, zajistit přistup ke híob§vému
místu a áť7Étse jalqýchkoli uásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízenís výjimkou
případů, kdy je neáytné, bezodktadně zajistit bezpeěrý a plynulý prorroz po§ebiště, nebo kdy je
třeba provést pohřbeni da sousedniho hrobu, kamenosochařské práee nebo úpravu pahfubště v takgvém případě je omezefií přísftrpu ke hrcbovernu mistu mofoé pouze po nezbytně nu§rcu dobu.
Dojde-Ii k aásahu do hrobového místa nebo hrobovébo nřízení vinou správce pohřebiště a vmikneli škoda je správce pohřebiště povinen hrobové misto uvést do původníhostavu.
6.

Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívráníhrobového místa psťupovat takto:
1.

2.

1

*bcbové #iz*xrli ďídit v sogbdil s @mínkami spnávce. Před zahájením prací si ryádat písemný
souh.las správce pohŤebiště ařídk se jeho pokyny. Má-li být ňízsna hrobia je nutne oú Řatous}
předložit dokumentaci (teehnická zptáva půdorys, bokorys, řez hrobkou}.
Prj:ádě' *érŽbu prmrai*teltc hrobovéha místra a hrŇovéha rařízeírív následujícím rozsahu a
následuj ícímzpůsobem:
a) NejPozději do 3 měsícůod pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbivací plochy lrrobového místa.
b) Pnl$árČ z4ii#avat {rdíŽbrl brcbgvé&o mista a hrgbového zrriizgrrína vlastní na*ruoy tak,
aby jejich
stav nebénil tŮÍvání hroboqých míst ostatních nájemců a dalších osob a nenarušoval
e*úi"6y
váled PohřebiŠtě to znamená včas odsfiaňovat anehodnocené květingvé a jiné dary, odpad z
vyhořďých wiček etd.
c)NeProdleně zajistit opravy hrobového zařízent pokud je narušena jeho stabilit4
a ohrožuje tak
zdravi, ávo§rnebo rnajeíek dalšíah osob. Pokud tak nájcňrcg neučiní,je správce poňr*oi*e
opá*en
a$i# aee*lmst *a:lá"kidy a ri:ziko *ájerrce hrobovélro arísta.
Do vďejné zeleně na Pohřebišti, včetně vlsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze
se souhlasem
správce pohřebiště.

4.
5,

6.
1.

Zeji§tit rta vlas&tí rxikiady, nejpozději do drte ukančenínajmu hrabového místa,
odstranění
hrobového zaŤízenívěetně uren, jinak s nimi bude naloženo podlj 25 odst.
9
ákona.
§
oznamovat správci pohřebiŠtě veŠkerézměny údajů,poÉmy"cň pro vedení
pohřebiště
v so#dll s § 2t aákora.
"uia".r""
UloŽení lidsk}ch PozŮstatkŮ a lidských ostat!ů nebo jakékoli dalšínakládání s nimi provádět jen
způsobem, ktený je v souladu se zákonem a ě1.7,

7.

Propůjčeníhrobového místa
1.

pro hrob i hrobku i urnu na dobu
správce pohřebiště pronajímá místo na zák|adépísemné smlouvy
délku tlecí doby, která činína
5-ti let. po každémuložJnízesnulého však minimálně na
Umožňujili to poměry na
10let,
situace
zálďadéodborného posouzení hydrogeologické
sjednané lhůty na dalšídobu,
po
uplynutí
pohřebišti, je správce pohřebiště povinen pro:najmout místo
kterému bYlo dosud
hrobu,
V opačnémpřípadě mu.i o tom včas prokazateině uvědomit vlastríka
hrobu nebo náhr_ obku musí být
hrobové místo pronajato. Ke každému dalšímu uloženínové urny do
urny
pohřebiště, kterému budou nahlášeny údaje o zemřelém. Uloženímdalší
dán souhlas správce

nedocházi
automaticky k prodlouže ni práva na lžíváni hrobového místa.
2.

ýzickým a plávnichým osobám
(dále jen oprávněným osobám) zpraviála tak, aby vzrikly ucelené řady, oddíly Či skuPinY míst

přenechrání hroboqých a urnoqých míst provádí správce pohřebiště

jejnéňo charakteru. Nikdo nemá niárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

J.

4.

5.

Správce pohřebiště je povinen mít plán pohŤebiště, vést evidenci volných míst a dovolit naPoŽáóéni
oúčar,ů-,aby do plánu a evidence volných míst mohli nahližetpronájem místa na pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vznikne nájemci
pravď z:iditna najatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj tělo zemřelého, nebo
zpopelněné ostatky a upravit povrch místa, zejménaňíditnáhrobek podle rozměrŮ a disPozic
daných správcem pohřebiště avysáaetkvětiny. Propůjčenímhrobového místa nevzriká
oprávněnému k tomuto místu právo vlasfirické.

Smluvní právo k hrobovému místu můžeb;ýt převedeno jen změnou smlouvy se správcem
pohřebiště. Pokud se na místě nachází náhrobek či hrobka, bude nájemní smlouva sepsána na
zéktadéptokánánívlastnictví k nráfuobku či hrobce, které vzniká nazákladě notářského zápisu dědického řizení ěi dohody mezi vlastníky nebo prodejní smlouvy. Ujednáním oprávněného s třetí
osobou o převodu práva k náhrobku není správce pohřebiště váz-án.
Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením, žs byla provedena úhrada za né|em
místa a služby s nájmem související. V případě úmrtínájemce, právoplatným dokladem o dědickém
Ťizení.

7.

8.

Prukaz jiným způsobem lze qýjimečně připustit, učiní-liosoba, jež právo uplatňuje, písemné
prohlášeníu správce pohřebiště, že je oprávněnou osobou se vžahem k místu na pohřebišti a
odpovídá za veškerou škodu, která by eventuálně správci pohŤebiště vzrrikla, pokud se toto
prohláš ení ukázalo nepravdiqým.

Výše ceny zanájemmísta na pohřebišti a služby s nájmem související se stanoví nakaždý izapoéaty
m2 v souladu s platnými předpisy o cenách a je uvedena v nájemní smlouvě.

&

Zánikpnlv* kc hrobovému místu
1.

pvinen pronajmout místo, zanikrá právo
Po uplynutí doby, nc kíerou je správce pohřebiště
k místn, jeslliže:

nejpozději ke dni skončení
nedojde k prodlouženi smlouvy o najmu místa písemncu formou
prokaaataÍně rrájemce
j*
apozmrit
pcvi*enr ou toto skutečtmt
*"a"*et " nájrxu. spJrr"" p"*ř-*ixe
formou PředloŽení návrhu smlouvY
ve lhůtě alespoň 2 měsíce pied uplynuiírn sjednané doby nájmu
na obnovení nájmu,
místa a staž§y s rrájmem souvisejicí nejPozději do 2 fýdnŮ §d lhŮtY
b) aení eapkru ffil za p{€€§ffi
odstouPení
,ptutnorti uvedené u" ,*touic o nájmu, pokuá spn{vce pohfubiště prokazatelně uPlatnil
ďetele
zvláštrího
hodných
z
důvodů
pohřebiště
můžs
se
od smlouvy nebo její rnýpověd'. §§rávce,
dohodrctrt s *tijexcern ji*ak.
jinak upravena
c) má být pohřebišĚ nebo jeho část roáodnutím příslušnéhoorgránu zruŠena, nebo
d) prona3aie hrobové míŠtoa nahrobek není udržováno v ádném stavu ani po prokazatelném
;p"á"š"l sp:ávcera po*#€bi§ě íla lffižrr§§t cd§supe*rí od sarlouvy ve smyslu oběanského

8)

ákoníku.

, Nenili

známa adresa ná.iemce hrobového místa, správce pohřebiště jej upozorní na možnost
zrtrtiku práva kmista veřej*c* vyhléškm či oanánením vmístrrim tisku včetně stanovení
lhůty pro uplatnění nároku na prodlouženínájmu.

3.

4.

Vlastník je povinen odstranit náhrobek či hrobku včetně uí§n §§ zpopelněnýrni ostatky z hrobového
raish *ejporéěji ke dni skanče,rrí nájrau a,pŤedat hrobové místo spávci po§ebiště.
Správce pohřebiště vyzv€

nájemce ve lhůtě nejméně

l

měsíc před skončenímnájmu na povinnost

vyklize*í hroeovrÉ** míX* po S{p*ď, že rri$emee sr*lelrve o uájmu rnista ke §tan§v€rÉmtl datu
neobnoví.

Nesplnili nájemce tuto svoji povinnost, podá správce pohřebiště soudu náwh na vyklizení věci.
Ne§plaí-§ §*iffi po*iní§§t vykiidit věci saaover# vykmavatefurýrr soudním rozhodnutím,
požádá správce pohřebiště soud o výkon rozhodnuti vyklizeni věcí a dráte je posfupovráno dle
ustanovení § 343 a nrásl" občanského soudního řádu.

§.

Ztušit nájem k hrobovému místu nelze ádnou ze smluvních stran po dobu tlecí počínajednem
pohřbením zemřelého. Hroby, hrobky a urny, které mají kulturní uýrrran. nesměji být s vj,jimkou
příp€drL lg} je po$i§biš€ zr*šerc, sdstíagěny mi po up§rautí doby, na t*erou bylo místo
propůjčeno.

9.

Uktádání tidských pozůstatkůa zpopelněných lidstcých ostatků a jejich exhumace
1. ZPoPelněné lidské ostatky je mcžno uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
ktsr"ý stanoví zákon.
Slřebi§ěa
2. VŠechnyrakve určenék pohřbení musí byt omaéeuy štítkem obsahujícím minimáIně jméno
zemřelého, dafum nerození a dsn po§bu. Před spuštěním do hrobu musí b}t víko rakve pevně a
trvak §pt>jffiú fuotrk*r se ryfuí &isť rdcve3. Pro pohřbívání do hrobŮ musí být p9užlty akové rakve, které ve stanovené tleeí době zetlí spolu
s lidslcými ostatky, tm. nesmí obsahovat díly z FVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové
díbjeao*změ; vÝp§€ktlíaůž+ býtpmre zgraterálů, jakodřevěné prliny, paplra látky,
Ě ../."bě rakví a jejich nátěfů nesmí býtpoužity toxické látky,
4- Pro pohřbíváni do hrobek je nutrro použit rakve s maximálními rozměry 2,,1§ x 0o85 mo a to
colodubavémb zjinýchťr"dý.tr dx&*dřev, de které kr& trmístk polovičnf zirrkovávíožka.

provádět
lidskými ostatky uloželÝmi v.hrobkách mŮŽe správce pohřebiŠtě
mianot}ecídobtrpoweseseuhlasrpkrajskéhohygie*ika
5" Přimou manipulaci s

10.

Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládaní lidshých cstatkŮ do hrcbŮ ěiní 10let.
11"

Zťaováníhrobového zařizení a podminlry provádění prací na pohřebiŠti

a)
b)
c)
d)
e)

1. Podmínky pro zřízeníhrobov&o

zaffz,ení hrobu;

Základy musí odpovídat půdorysným roaněrum díla a hloubce ákladové §páry která Činímin. 600
mm.
Záťrilaďy pemátnik* a nrátrmbků m*sí být ďtstoyeny z dostateěrrě Únosrrého materiálu, odolného proti
působení povětrnosti napí. zprostého betonu či železobetonu, kamenného, přip. cihelného zdiva apod.

Př€&i

a zad:ť ná*y &robu

*usí být

v

j*é přía*c s *my souseda{ch hŤ€bri.

Vlastní náhrobek aútmy musí blýt mezi sebou jednottivě kotveny.
Při stavH

aasvakvie*

Éer&e mesi býthrc&evé zařízerí stejrcměr# odstryrlovrána

1. Podmínlcy pro zřízeníhrpbového zařízení hroblryl

Stavebnlkhrobky je povinen před zapoěetím stavby předložit správci pohřebiš€
stavebního povolení a řídit se při stavbě pokyny správce pohřebiště.

a) Hl*rHca

ťkopi *esí dpvíd# pěf,e

projekt hrobky včetně

rrv*avarrýck uleže*ýctr mkví 1maxnrr áIněýšak

260 cm).

b) Stěny musí b;ýt vybudovány z poréaních materiálů (např. cihly), pokud bude použit li!ý beton, musi b;it
vyvedena z hrobky difrlai zátka.
c) Stěny hrobky zpréznich materiálů musi mit šiři nejméně 30 cm, v případě užitílitého betonu nejméně 15
cm a musí b;ýt izolovány přizdívkou, včefrrě impregnačníchnátěrů.
d} De kroeky meže být bez bet+ť}o{/éhspakyvu (pauze kop*ná zemina}. V případ§, že bude dno
vybetonováno, musí bytňízentrativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce j0 cm, vyplněný drenráží.

Záivo arusí být aaÍ*&:* aa
vyzdívky.

e)

kmav4a ákladě ailt.

5S crn

vy*kérn v šířipdís předpoklrádané

í) Do stěn hrobky musí být z*budovány vstupní otvoťy s madly.
g) Kovcvé pťvky v hroke (ffiverzy pro r:lcžerrírakvf a stropní nosiče) musi b}t opatřeny antikoroznimi
rrátěry ajejich stav musí být kontrolovrán nejméně jednou za 10 let.
h)

ec$wi

fus*kyje

x*é prrx#

b*, *9/ ars§ty být rakve lehce unístěny na jedastlivá stanovi§ě s tím
u"iitorii rakví).
ch) Na ze§troPení a uzavření hrobky musí být použlty železobetonové přektady, jejich
spáry zatity betonenr a
Že vstupní otyor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm(podte

pvrch midavég

i) Na zastroPení je nutno pouŽÍt 20 cm zeminy sloužícíjako pachová zátka nebo umístit kryci
desku
neprodyšně uzav írajisíhrobk+ se spárami vytmelerrým i trvalými ímely.

j) Nosnost stropu musí b/t nejméně 100 kg na

1 m2.

k) Vlaserí hrobové zařízeni s výjimkou n{mů musí být postaveno mimo hlavní konskukcihrobky,
na

saíffitřfu zíkladá

3.Správcepohřebištěmůž,evesvémsouhlasu§eztízenímhroblrystanovit:
- dobu výstavby hrobky

hřbitova
_ zabezpeěení místa z hlediska pádu osob a bezpeěnosti návštěvníků
staveniště
- požadavky na ochranu zelenév okolí

podmínky použiv áníkomunikací pohŤebiště
jejich likvidace
- způsob skladování materiálů, odpadů a

-

- povinnost dozoru při qýstavbě

pruběžné a závéreénékonŤoly postupu prací

4.zřízenolhrobku přeiímá po technické stránce správce

pohřebištěo který můžepro trvalé

lužívánístavby určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se ňizenimhrobky je správce pohřebiŠtě povinen archivovat.
5. při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodrŽovat podmínky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména:
- respelrtování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování pruchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hroboqým místum
- nenarušovrání hrobových míst nebo jakékoli

jiné omezovánípráv nájemců hroboqých míst

- zajišténiochrany zelené, kořenového sysému zeleně
6. po ukončeníprací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původníhostavu.

12.

schvalovací ustanovení a účinnost.
1) Tento pohřební řád byl vyhlášen starostkou obce a schválen Zastupitelswem obce Rakousy
2) Následně bude předložen Krajskému úřadu libereckého kraje a bude trvale vyvěšen na hřbitově
3) Tímto se rušíapozbýváúčinnostiřád, kteíý obec měla od roku 2003
4) Účinnost tohoto řádu je stanovena ke dni:
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