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Rád veřejného pohřebiště
Obec Rakousy jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen ,,pohřebiště..) vydává podle
ustanovenÍ§ě.102 zákonaě.128/2000 Sb.,oobcíchvplatném zrlěnía podle§ 16odst.. 1ziákonaě.
256/200I Sb., o Pohřebnictví v Platném zrění (dále j en ,,zákon") a,, ,ouladu s ustanovením 19 citovaného
§
zilkona řád veřejného pohřebiště ( dále jen ,,řádu), schválený Zastupitelstvem obce Rakousy dne:
1.

úvodníustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v katastru obce Rakousy na pozemku č. 161/1.
2.

Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejÍmŽ pruběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena jako nepřenžitá.
Pokud nastalé okolnosti toto neumožní,stanoví Zastupitelstvo obcJdobu jinou.

Pořádek na pohřebišti

1.

2.

3.
4.
5.

6.
78.
9,

NávŠtěvníciPohřebiŠtě jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se doqýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozustal;ých a veřejnosti. Je zakánéno chovat Šehluěně, póuštět
Přenosné nosiČe zvuku, poživat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, oáňazovat
odPadkY mimo nádo! k tomu urěených, vodit na pohŤebiště psy, kočky a
1na nřata a používat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelůmnež k ja§ým jsou urěeny.Na gohřebiŠti je zakáaáno jezdit na jizdnich kolech, ťoloběžkách, skaáboardech, koleěkoqých
bruslích atd.
Dětem do 10-ti letje dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
Vozidla ( s qýjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždétpbur"se souhlasem správce
pohřebiště. Chodci majivždy přednost před vozidly.
PřísfuP na pohřebiŠtě nebo do jeho části můžesprávce pohřebiště z oprávněných důvodůna
vymezenou dobu omezit nebo zakáaat.
ukládání nádob, nrářadí a jiných předmětu u hroborlých míst není dovoleno.
SvítiInY a svíČkYje moŽno na pohřebišti rozsvěcovatpouze, pokud jsou zabezpečeny proti vzniku
PoŽÁru. V odŮvodněných případech můžesprávce pohřebiště použivrání otevřeného óhně omezit
nebo zakázat.

odpadky je ďeba odkládat na místo k tomu určené/ popelnice, kontejnéry /.
NávŠtěvnícinejsou oprávněni provádět zásahy do zeleně vysazené slrávóem pohřebiště, včetně nové
výsadby zeleně, bezjeho souhlasu.
10. SPrávce PohřebiŠtě můževýsadbu provedenou před nabytím účinnostitohoto íádu, uaná_li
to za
Pofrebné z hlediskacelkového váledu pohřebiště, či jiných závažnýchdůvodůodsfianit bezná;,'rady
tomu, kdo je vysadil.
11- Na PohŤebiŠti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takoqým způsobem,

ktelý stanoví tento řád.

12. Pořádání Pietrrích a vzpomínkov,ých akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště

13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

4.

Rozsah služeb poslrytovanýeh na pohřebišti
§právce pohřebiště poskytuje zejména následujicí služby:
a)

pronájem hroboqých míst

b}

vedení související evidence o hrobových rnístech a o uloženílidských
ostatků
sPnívu a ÚdrŽbu pohřebiště včefirě komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

c)

5.

Povinnosti a Činnost správce pohřebiště y souyislosíi s nájmem
hrobových míst
Spnávce pohřebiště je povinen:
předat nájemci hrobového místa k uživánívyznaěené,
čiselně označenéhrobové misto
umoŽnit nájemci ďizení hrobového zařízení-hrobu nebo hrobky
za podmínek sáovených správcem
umoŽnit nájemci uŽivriní jeho hrobového místa a z§ízaníprbř"biitě,

a)

b)

c)

át"i, pří"up ke hrobovému
místrr a zdržet se jalcýchkoti aásahů do hrobového mi§ta
nebo hrobóvéuá Áazeni s výjimkou
PříPadŮ, kdY je nezbYtné, bezodktadně
beryečný Jolyl"ry prooo" |or,r*uiště, nebo kdy je
ťeba Provést Pohřbení do sousedniho 3ji.stit
}riobu, kaáenotcriar*.i pr,t"* -;t
6*"u pohřebiště _
v takovém PříPadě jeomezení
Přístrrpu ke hrabovém* *rtu *ozr, é pouzepo nezbytně ntrtnou dobu.
DojdeJi k zásahu do hrobovéhb mísia nebo hrobového zařizenívinou
správce pohřebiště a vznikne_
li Škoda,je sPrávce pohřebiště povinen brobové mirto
uuésido původního§í3w.

ci)

Povinnosti oa;u*"u6n"obověho místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívrání
hrobového místa po§tupovat takto:
řffiové aŤimf ňŽáit]v sotllaďl s@aíakami správee. Před:ahájením
prací si vyžádatpísemný
souhlas sPrávce Pohřebiště aíídituái"no
irn
je nutné oU Rakousy
hlobka
99tv"viúau
předložit dokumentaci
Ť*_":
zpťá;1, p,iooryu,

1,

{technická

Pravád* iérŽfu Prwjxďre xralovéf,§

?.

následuj ícímzpůsobem :
a) NejPozději do 3 měsic! od
Pohřbení fu

b}

b.r;ry-;'ř;,

hrobkou).

*Ú"u h.dĚ;;;i-

rařízení v následujfcím rozsahu a

úpravu pohřbívací plochy brobového
místa.
Ťlu az$isllt
Prečfučx$išťor* íid#b{l'tT€boyéfo místa
rir.oboáo áit"*t nu.rl""toí ""ar.r"oy tak, aby jejich
stav nebriáni| uŽiváni hrobol}ch míst ostatních
nájemců u- outsi"h o.ou u *nášoval
estetic\ý
**uiá včas odshňovat Á"r,oauo.*né
květinové ;l,* dary,

;#§,ffi?##.

J.
4.
5.

6.

}.

odpad z
c)NeProdleně zajistit oPíavY hrobového .{í?"j
qokud je narušena jeho stabilit* a ohrožuje tak
zdravÍ, ávo§r nebo
dalšíchosob. Pokud át ,,,a;"áo. neueiní, j!
§pťávče potiraniste opnivněn
s§@# ffi',,*;"t"L
arák*y a rizik§ íájffis§ a*uo"áo *á,
Do
veřejné zeleně na pohřebišti, včetně qýsadby
=jisit
noue u"i.Ě
zeleněo zasahovat pouze se souhlasem

správce pohřebiště.

Z*iixit rra vlas*Í

aejPozději do dne ukančenítájmu brobového
mfsta, odstranění
s irimi b"d- ,"];;;;!oor"
§ 25 odst. 9 ákona.
veŠkerézměny údajů,potrlbnýcň p* u"a"ni
*ia"r,".

ŤH:dY,
hrobového zařízení.věeF:.ri*,:áak

pohŤebiště
:ffi;Ťďii'§#"biŠtě
#.T:jŤ&i.':1'#§Í3ffií:l:,$:iŤ nebo jakékoli datšínakládání snimi provádět jen

7.

Propůjčeníhrobového místa
1.

SPrávce pohřebiště pronajímá místo na základé písemné smlouvy pro hrob i hrobku i urnu na dobu
5-ti let. Po kaŽdém uloženízesnulého však minimálně na délku tlecí dobyo která činína
zálďailé odborného posouzení hydrogeologické situace 10let. Umožiujili to poměry na
pohřebiŠti, je správce pohřebiště povinen pronajmout místo po uplynutí sjednané lhůty na dalšídobu.
V oPaČnémpřípadě musí o tom včas prokazatelně uvědomit vlastníka hrobu, kterému bylo dosud
hrobové místo pronajato. Ke každému dalšímu uloženínové urny do hrobu nebo náhrobku musí být
drán souhlas správce pohřebiště, kterému budou nahlášeny údaje o zemřelém. Uloženímdalšíurny
nedocháni
automaticky k prodloužení práva na užíváni hrobového místa.

2.

Přenechrání hroboqých a urnoqých míst provádí správce pohřebiště

J.

Správce pohřebiště je povinen mít plrán pohřebiště, vést evidenci volných míst a dovolit napožádání
občanům,aby do plánu a evidence volných míst mohli nalúižet.

4,

Pronájem místa na pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vzrrikne nájemci
Právo ňídit na najatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj tělo zemřelého,-nebo
zPoPelněné ostatky a upravit povrch místa, zejménaňiditnábrobek podle iozměru a dispozic
daných správcem pohřebiště avysánetkvětiny. Propůjčenímhrobového místa nevzniká
oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické.

5.

Smluvní Právo k hrobovému místu můžeblit převedeno jen změnou smlouvy se správcem
PohřebiŠtě. Pokud se na místě nachénínáhrobek či hrobk4 bude nájemní smiouva sepsána na
základě prokázéni vlastnictví k nráhrobku či hrobce, které vzriká na záktadé notiářského zápisu dědického řizeníěi dohody mezi vlastníky nebo prodejní smlouvy. Ujednáním oprávněného s ťetí
osobou o převodu práva k náhrobku není správce pohřebiště vázán.

6.

Pnávo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením, že byla provedena úhrada za nájem
místa a sluŽby s nájmem související. V případě úmrtínájemce, právoplatnlým dokladem o dědickém

ffzichým a právnic\ým osobám

(dále jen oprávněn;ým osobám) zpravidla tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či sÉupiny míst
stejného charakteru, Nikdo nemá niárok na individuální umístění mimo vymezsný prostor.

Yuení.

7.

Prukaz jiným zpŮsobem lze qýjimečně připustit, učinili osoba, jež právo uplatňuje, písemné
ProhláŠeníu správce pohřebiště, že je oprávněnou osobou se vztahetn k místu ouioŘ"uisti u
odPovídá za veŠkerou škodu, která by eventuálně správci pohřebiště vntkla,pona se toto

prohlášení ukár:alo nepravdiqým.

VýŠecenY zanájemmísta na pohŤebišti a služby s nájmem související se stanoví nakaždý i zapoěaťý
m2 v souladu s platnými předpisy o oonáoh a je uvedena v rrájemní smlouvě.

Zánikpníva ke hrabovémn mí*úu

1. Po

uplynutí doby, na kterou je spnávce pohřebiště povinen pronajmout rnísto' zaniká právo
k mí*fil jesttiže:

a)
b)

c)
d)
2,

nedojde k prodloužení srnlouvy o nájmu mista písemnou formou nejpczději ke dni skončení
sjednaného nájrrc. §právce p*hřebiště§ povinen na trrťo slq*teěrro,st t pozmeitprak*atehě nájemce
ve lhŮtě alespoň 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu formou předložení návrhu srrtlouvy
na obnoveni nájmu,
aení aPlffi cea3 ra pro$ienr nísla a §t§áy s *í§mern sonvisejicí nejpozději do 2 týdnů od lhůty
sPlatnosti uvedené.ve smlouvě o nájmu, pokyd správce po}řebiště proiantelňe uptaáil odstoupá
od smlouvY nebo její výpověd'. §právce pohřebiště se můžsz ortvoorn hodných zvláštrrího ďetele
dclrodrctrt s a{imorsrn ji*ak,
mábýt PohřebiŠtě nebo jeho ěást roáodnutím příslušnéhoorgr{nu zrušena, nebo jinak upťavena
Pronajaté hrobové mí§to a nďrrobek není udržována v řádném stavu *i pn prokazatelném
ueozsaSai sPávcm PohřebiŠtě rra rnožn*st odstouperí d srnlcrry ve smyslu oběanského
aákoniku.

Neni.li známa adresa nójernce hrobového místa, sprár,ce pohřebiště jej upozorní na možnost
ániku P*áva kmÍ*u veřejrretr vyhtáškatr ěi aanámerrírn vmístním ťsku včetně stanovení
lhů6, pro uplatněni nároku na prodlouženínájmu.

3,
4,

Vlasťrik je Povinen odstranit náhrobek či hrobku věetně ur€n §e zpopelněn;ými
ostatky z hrobového
skerčeaíaájrau a předat hrobové misto sýávci poŘebiště.

m{sta aejPozději ke dni

SPrávce PohřebiŠtě YYzv€ nájemce ve lhůtě nejméně 1 měsíc před
skončenímnájmu na povinnost
vYklize*Í Prrgfuv'9ft§ mÍ*a Pra $f@, *e rutjerrce srplouvu o rrá$mu
nďsta ke stanove*ému datu
neobnoví.
NesPlnÍ'-li nájemce futo svoji povinnost,
qodá správce pohřebiště soudu návrh na vyklizení věci.
Ne§pfuili *$we
vyklidi1
ď*"o*g
.*onirrr rozhodnutím,
"g"i
Poádá sPrávce PohřebiŠtě soud o Wk:l
roáodnutí vykiizení oc"i aar"ll postupováno dle
ustanovení § 343 a nrást. občanského sáudníbo řádu.
"

5, ZruŠitnájem

k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvní9h
stran po dobu tleci poěínaje dnem
Pohřbením zemřelého. Hroby, hrob,ky u
které maji kutturní
být s výjimkou
1*y,
"po
"ňaol
PříSiŮL HY je P#§bi*€ anlš+*o, oa*áerry
ani
uptyauť
doby,
na
klerou
bylo místo
propůjčerro.

;Ňí

9.

Ukládání lidslcých PozŮstatkŮ

a

zpopelněných lidslrých ostatků a jejich exhumace

1, ZPoPelněné lidskéostatky je možno uložit na pohřebišti
vždy jen se souhlasem správce
pr{lffii§š a ry,Ésoben, ktwý starcv i zákgn.
2, VŠechnY rakve urČenék pohřbení musí být
označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno
zemřelého, datum narození a den pohřbu. Preo ,prrsicni*
J" hrobu musí být víko rakve pevně a
řve&e spejtlre šrat:km se spad*í *istí rdcve.
3, Pro Pohřbívání do hrobŮ músíbýt použitytakovérakve, které
ve stanovené tleeí době zetlí spolu
s lidslcými ostatkY, tm- nesmi obsahovaidíly
z PVC u.lirrýurn".ozložitelnýcír rnateriálů, kovové
dÍlY j€n oi3ezw*, ťP* €k!íí *rlž* být]*ure
jako dŤevěné *r*r,
1mater-iálli,
**n a látky,
při wýrobě ralrvi ajejich nátěrů nesmii/t použiLy
toxicrc iáfo.
4, Pro Pohřbívrání do.hrobek je.nTn9 použít-rakve s maximátními rozměry
2,1§ x 0,85 mo a to
celodub*vé rebo a jiný& tuudý"}' aruh& #eq do které
krde urat*těg potoviění zinková vložka.

!. Přímou maniPulaci s lidslcými ostatky uloženými v hrcbkích můžesprávce pohňebiště prcvádět
mimo tlecí deba F§Ez§ se seuhíasern krajského hygiecika
10.

Tleeí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládaní lidstsých ostatků do hrobů činí10 let.

1l.

Zťlrování hrobového zařizenía podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmí{ky prc zfircní hrobovóho zařízeníhrobu;
a)

ZákladY musí odPovídat pŮdorysným rozměrům díla a hloubce zÁkladovéspary,
která činímin. 600
mm.

b)

Zá'kaďY PamátnikŮ a nráfirobkŮ m*sí být áotove*y z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti
PŮsobení Povětrnosti naPř. z prostého betonu ěi žeiezobetonu, kamenného, přip. ciheínéhozdiva apod.

a&í nánay &r&l

j#

c)

Přdaí a

d)

vlastní niáhrobek arátmy musí b;it mezi sebou jednotlivě kotveny.
Při sÉavbě *a sv*bviÉ&E Éeé*em*sÉ §t l*obové ař{zaistejrcměrně

e)

masi §1

v

přirrrce s lrimy soused{ích hrobů.

o&*ryřovriro

1. Podmínky pno zřírení hrtbového zařízení hrobky:

Stavebníkhrcbkr jl ro.1ryn před započetípstavby předložit správci pohřebiště
projekt hrobky včetně
stavebního povolení a řídit se při stavbě pokyny správce potieÉiste.

a) Hloebk*

Ýkw

mtxí eépevíd# pě"te uv*žavartých atežených r&í
1mattmólně ušak Z6a em}.
b) StěnY musí být vYbudovány zporémíchmateriálů(např. cihly), pokud
bude použit li|ý beton, musi být
vyvedena z hrobky difúzaíátka.
c) StěnY hrobkY zPotézníchmateriálůmusj mit šífinejméně
30 ._*, v případě užitílitého betonu nejméně i5
cm a musí b;ýt izolovrány přizdívkou, včetně impregna8ních
nátěru.

d} sťlo IdkY *e*.Ť
tjz beryydro pckryvu (pouze kopaná zemina}. V připadě, že bude dno
vYbetonováno, musí být zřtzentrativod
o iozměrecň nejméné4a x 40a hioubce io
vyplněný drenr{ží,

"á,
Zdivo alusí §ýt qgÍ*ěgo aa Moaovém á*tadě ain- 50 crn vysokém
v šíři podl+ předpokladmé
vyzdívfu.
e)

$ Do stěn hrobky musí b;ýt zabudovrány v§tupní otvory s madly.
g) Kovové rgkÍ v hreke (traverzy pra aložerrírakví
a stropní nosiče) musí b/t apatřeny antikoromími
nátěry ajejich stav musí být kontrolovr{n nejméně jednou
* ró r"t.

lM

Z€§fiwí bs*yje
provés *uk,
být ralrue lehce ,u*:íxěay eajsdn*tlivá sianovi§ě
s tím,
že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musi Ť"irly
uyt nejmén é 22a cmbodle velikosti rakví).

*')

e

oh} Na zestroPerí a uzavření hrobkY musí být použity
železobetonové překlady, jejich
pavrcb mircleváe.-

sprá,ry

zality betonem a

i) Na zasbopení je nutno pouŽÍt 20 cm zeminy sloužícíjako
pachová zátka nebo umístit kryci desku
neprodyšrrě uzavírajicíhrobkrr,se spararni výmebnými
t
bnely.
""ý*i
j) Nosnost stropu musi blýt nejméně 100 kg
na 1 m2.

k) Vlastrí hrobové zf.ŠÍzenísvýjimkou n{mů musí být posaveno
mimo hlavní konstrukci hrobky, na
safiEs&§Eá&tádá

3.

Spnívce pohřebiště můževe svém souhlasu §e zlízením hroblry stanovit:
- dobu

ýstavby hrobky

- zabezpeéenímísta z hlediska pádu osob
- požadavky na ochranu zelené v

a bezpečnosti

návštěvníkůhŤbitova

okolí staveniště

- podmínky potlžíváníkomunikací pohřebiště

- způsob skladovrání materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě

pruběžnéazávěreéné kontroly postupu prací

4.Zřízenol hrcbku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který můžepro trvalé
užívánístavby určit:
- druh používarrých rakví pro pohřbení v hrobce

- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5.

Pfi provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování pruchodnosti komunikací a přístupu k
- nenaruŠováníhrobových míst nebo jakékoli

jednotlivým hroboqim místum

jiné omezování práv nájemců hroboqých míst

- zajištěníochrany zelené, kořenového systému zeleně

6.

Po ukonČeníprací na pohřebiŠti je nutno uvést okolí místa, kde byty práce prováděny, do
původníhostavu.

12.

schvalovací ustanovení a účinnost.
1) Tento Pohřební řád byl vyhlášen starostkou obce a schválen Zastupitelstvem obce Rakousy
2) Následně bude předložen Krajskému uřadu libereckého kraje a bude trvaló vyvěšen na hřbitově
3) Tímto se rušíapozbýváúčinnostiřád, ktery' obec měla od roku 2003
4) Uěinnost tohoto řádu je stanovena ke dni:

4/,/7

v li./
(3}./tG4

Milena Bílková
starostka
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