neOveÍejnéhopohÍebiStéobceNEBOVIDY
Obec jako provozovatel veÍejného pohÍebiSté podle $16 ods. 1 zó'k é,.256/2001 Sb. o
pohÍgpnicfvi po pÍedchozím souhlasu stÍedoòeskéhokrajského úiadu vPraze ze dne
:2;/.4:4:.\.i' ^ o zmèné nékterych zókonú, ve znéní zókona é. 47912001Sb. vydivi
v souladu s ustanovením$19 citovanéhozikona Èód veÉejnéhopohiebi5tè.
Òhnek 1
Úvodní ustanovení
1. Ród upravujeprovoz pohiebiStèv katastrélnímizemí Nebovidy é.701823, naparcele
é. 10512ve vlastnictvíRímskokatolickecírkve.
poslénípohiebi5tèjako veiejného,zdravotnètechnickehozaiízení,
2. Spoleòenské
urÒenehok rozlouòeníse zemielfmi, k jejich pietnímupohrbívanía k uklódéníjejich
zpopelnènychostatkùvyZaduje,aby pohÌebiStèbylo udrZoviínov dobrémstavu.
3. Ród veiejnéhopohiebi5tèupravujespróvupohrebi5t'.které provozujeobecNebovidy a
por',nnostiosob,kterym svèdòíprévo néjmu místana pohiebistích.dóle osob.ktere
zde vykonévají objednaneòimosti a név5tèvníkùpohrebi5t',to vSev souladuse
Sb.
zókonemÒ.25612001
4. Vysvètlenípojmù:
- VeÌejné pohrebiSté- délejen pohrebi5tè
- Ród veÌejnychpohÌebiÈt'- délejen Réd
- Zàk. é.25612001Sb. o pohiebnictví r, platnemznéní- délejen zékon
- ProvozovatelveiejnéhopohiebiStè- vykonévajícíprovozovéní.ueiejného
pohrebi5tève smyslu $ 18. odst. 2 zakona,délejen spróvce.viz òlónek5 iódu
je obecNebovidy,
veiejnehopohiebiStè
5. Provozovatelem
tÒO: Z:S 571.se sídlem:Nebovidy75, PSC 280 02 Kolín
Òlónek 2
I'ùsobnostÍódu pohÍebi5tè
1. Ustanovenítohoto Rédu se vztahujena veiejne pohÌebiStév Nebovidech
- místapro uklédéníiidskych pozùstatkúdo hrobù
- místapro uklódónílidskych pozústatkúdo hrobek
- místapro uklédénízpopelnén1fch
lidsklich ostatkùv umóch
Vnèj5í hranicetohoto pohiebi5téje vymezenaoplocením.
2. naAle zéwaznypro provozovatel- obec,spróvcea dólepro subjekty.zaji5t'ující
pohiební sluZby.pro obstaravatelepohiebníchajinych úkonù. nójemcehrobovycha
urnovych míst. objednatelea zhotovitelesluZeb.nóv5tèvníkypohiebi5tèvòetnèosob.
ktere zde s prokazatelnymsouhlasemspróvcepohiebi5tènebonéjemceprovódèjípréce
a pro ostatníveiejnost

ÒHnek3
RozsahposkvtovanichsluZeb

L

Na pohiebi5tiobceNebovidy jsou poskl'tovénytyto sluZby:
- néjemmísta
- pro hrobY,hrobkY
- pro uloZenílidskych ostatkùv urnéch
- pohÍbír'óní
- provódèníexhumací
- vykopoveprócesouvisejícís poiriebním.nebo exhumací
- sprévaauùíbapchrebi5tè. vòetnékornunikacía zelenè
- vedenípÍedepsanéevidencesouvisejícís provozovanímpohÌebi$tè
- zaji5t'ovaníodvozu likvidace odpadù
- údrZbaa úpravahrobovYchmíst
- v-vkonóvéní
dozorunad dodrZovónÍmtohoto iédu
- zveiejùovaníinfbrmací v místèna danémpohi'ebi5tiobvyklém pro potieby veiejnosti

1

V souladuse stanoviskemkrajskeirohygienikaje na zakiadèzlkonatímto Ródempro
uloàenílidskjch ostatkùdo hrobù stanovenatlecí dobav délceminimólnè 10 let

ì

Na polùebilti v Nebovidechse pohibír,ají zpravtdlapozùstatkyosob z Nebovid. H.
Doiu. C. Peòek.Polep.

4 . Dovolqí-li to provozní podmínky. lze provéstna pohrebiStíchpohibení tèl osob
zemielychi z jinych mèst a obcí, poZódà-lio to objednavatelpohibu. ZemÍelí mohou
byt na pohiebistíchpohibeni jen se souhlasemspróvcepohrebistè.
Zemielí mohou byt na pohrebiÈtichpohi'benijen s piedchozímsouhlasemspróvce,
kter;fvede piedepsanouevidenci.

6 . Zpopelnèneostatkymohou byt s vèdomímsprévceuioZenyna pohiebi5ti bez ohledu
na místozpopelnèní.

Clónek 4
Povinnostinóv5tévníkúpohÍebi5té.zpùsoba pravidla uZívónízaÍízení a doba
zpÍístupnènípohÍebiStè

1. Pohiebi5téje veiejnemísto. dennèpiístupnépodle mésícùtakto:

7.00- 16.30
7.00- 18.00
7,00- 19.00
Kvèten
7.00Òer,ren- Òervenec Srpen
7.00z6ii
7,00Ríjen
7,00Prosinec
Leden- Únor
Biezen- Duben

20,00
18.00
17,00
16,30

2. Sprévceje oprévnènpovolit odùvodnènouvyjimku individuólnímpovolením.
NévStèvnícijsoupovinni opustit pohiebi5tèdo konce uzaviracidoby bez upozornèní.
Mimo vymezenoudobuje pohiebiStèuzamòeno.
3. Spràvcepohiebi5tèmùùe z oprévnènychdùvodù piístup veÌejnostina pohiebi5tènebo
jeho Òéstdoòasnéomezit nebozakivat, napÌ. v dobéprovédèníterénníchúprav,
nóvStèvníkù.Sprévce
exhumací,za snèhu,néledíapod.,pokud nelze zajistit bezpeònost
zabezpeóív zimním období nezbl'tnou údrZbuhlavních komunikací pohiebi5té v zérjmu
zajiStèníbezpeònosti.
4. Dètemdo 8 let vèkuje dovolen vstup na pohiebi5tèpouzev doprovodudospèlfch
osob
5. Osobémpod vlivem nówkovych a psychotropníchtótekje vstup na pohÌebi5té
rovnèZje zakízino poùivéníalkoholickychnépojùna pohiebi5ti.
zakazétn.
6. Motorové vozidla mohou na pohiebi5tèvjíZdèt azdrùovafsetam jen se souhlasem
Spróvcepo piedchozíúhradèpoplatkua za podmínekstanovenychsprévcem.Jde
zejmenao dodrZovénívyhrazenychjízdnich tras.maximélnípovolenérychlosti apod.
piípadechmùZesprévcepohrebiStèpovolit vyjimku. Na
Ve zvlóSt'odùvodnènych
pohiebi5tineni dovolenajízda i jinymi vozidly s v;fjimkou vozíkù invalidních obèanù,
kteií jsou zpro5tènipoplatku.Chodci majivídy piednostpied vozidly. PÍednostv jízdé
mó vozidlo. kterepiijíZdí zprava.Pojízdnéa zpevnéneplochy na pohiebiStíchmohou
b1auLívíny k odstavenívozidla na nezby'tnènutnou dobupouzetak, aby tím nebyl
omezovónpohybjinych vozidel. Na pohiebistíchje zakàzínoprovédètopravy, údrZbu
a mvtí vozidel.

7 . RovnèZje na pohiebtÉtizakíyénopohybovatse na kolech, koleÒkovychbruslích,
kolobèZkóch,skateboardech.
8. Név5tévnícijsou povinni chovatse na pohiebisti dùstojnèa pietnès ohledemna toto
místo, iídit se RódempohiebiStè.Zejmenanení nóv5tèvníkùm pohiebi5t'dovolenose
zde chovathiuòné.pouZívataudio a video piijímaòe,kouiit, poiívaf alkoholickénépoje
a jiné omanmelótky, odhazovatodpadkymimo odpadovénédoby,vodit psy, koòky a
jrnà zvíiafaa pouZívatprostorypohiebi5tèi jeho vybaveník jinim úòelùm,neZ
k jakfm jsou urÒeny.
9. Z hygiemckychdùvodù není dovolenona pohrebi5tipít vodu z vodovodníchvypustí a
studní.RovnéZnení dovolenotuto vodu odnéSetv nóhradníchobaiechmimo
pohiebiStè.
jen pokudjsou
10. Svítidlamohou nóv5tèvnícia nàjemcrna pohrebi5tirozsvécovat
proti vzniku poZéru.SprévcemúZev odùvodnénych
vhpclnyrnzpùsobemzabezpeóena
piípadechpouZívànísvítidei na pohiebiStiomezit nebo i zaklnat.
I 1. Uklédóní nódob,naiadí.jinúch piedmètu.vÒetnèdílù hrobovehozaiízenína zelene
pésy a místa kolem hrobovychmíst není dovoleno.Nédoby na odpadkyna pohrebi5ti
slouZíjen pro uklédaníodpaduz pohiebiStè- mimo stavebníhomateriélua vétSího
mnoZstvíhlíny a písku. Pokudje na pohiebi5tizavedenotÍídèní odpadu.je nutno toto
opatienírespektovat.
',2. Nóv5tèvníkùmje zakàzÍno provódètjakékoli zîsahy do vzrostlézelenèna pohiebiSti.
13. Na pohiebi5tije povolenoprovédètprécepouzev takovemrozsahua zpùsobem.kter;f
stanovítento Ród a spràr,ce.
1,4. VSechnyosoby,vykonóvajícíòinnosti.sor.rvisející
se zaji5ténímiódnehoprovozu
jsou
povinny tak Òinitv souladuse zék..é.2561200ISb.a ostatními
pohrebi5tè.
próvními normami, upravujícímitakovou Òinnost,dodrZovattento Ràd ato vzdy
je-li ho dle tohoto
s vèdomím spróvcepohrebiSté.nebo s jeho piedchozímsouhlasem.
iédu ootieba.

ÒHnek 5
SpróvcepohÉebi5téa ieho povinnosti

SpróvcepohiebiStè
1. PohiebiStèobceNebovidy je provozovénona zókladèsmlouvy prostiednictvímspróvce.
Povinnostisprévce

Spràvcepohiebi5t'je povinen zejména:
1. provozovatpohÌebiStèv souladuse zókonem,tímto Ródema zvlóStnímipróvními
pÌedpisy( napÍ. zítkono odpadech.zàkon o ochranèosobníchúdajù, zókon o
aPod.)
shromaZd'ovóní
2. Stanovitstejnépodmínky pro sjednénínéjmu hrobovehomísta pro kaZdéhonójemce.

J.
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Zdri,etse ve styku s pozùstaiymichovéníne5etrnéhok jejich citùm a umoZnitpii
obiadechúòastregistrovanychcírkví, néboZenskychspoleònostía jinych
smuteÒních
osobv souladus projevenouvùlí osob,ktere sjednalypohibení.
Vest evidencisouvisejícís provozovónímpohÌebiStèv rozsahudle ustan.$ 21. odst. i
zal<ona(o zemielfch, o néjemci.o hrobovémzaiízení,o zpùsobuuloZenílidskfch
pozùstatkùa ostatkùajiné piedepsanézókonem). Souèasnèjepovinen udrZovat
aktuélnípión pohiebi5tés vedenímevidencevolny'chhrobovychmíst. Zójemcùmo
uzavienínójemnísmlouvyje povinenna jejich Zédostnechatnahlednoutdo plénu
a evidencevolnychmíst.
pohiebiStè

5 . V piípadè zakazupohibívaníbezodklacinèpísemnèinformovat nójemcehrobovychmíst,
pokudje rnu znamajejichadresaa souòasnèinformovatveiejnost o tomto zal<azu
v místéna danémpohrebi5tiobvyklé,.
6 , V piípadèruàenípohiebi5tèsprévcepostupujedle ustan.$ 24 zékonaaje bezodkladnè
poi'inen ve smèruk zúòastnènymosobéma veÍejnosti splnit ve5kerouinformaÒní
povinnost.
a

Piipravit k pronéjmumístapro hroby, luobky, umovó místa.Pronajímattalo místa a
provéciètobnouunéjmu zéjemcùmza podmínek,stanovenychzókonema Rédemtak ,
aby vznikly ucelenéiédy, oddíly, ói skupiny hrobovychmíst stejnéhocharakterua
rozmèrù.Laanl' zéiemceo pronéjemmísta na pohiebi5tinemónórok na individuélní
umístèníhrobovéhomístamimo vymezenyprostorstejnéhocharakterua rozméru.

vykopy hrobú a siuZby.souvisejícís pohibívaním.exhumacemia
8 . Zabezpeóovat
uklódénímzpopelnènychostatkù.( uloZeníuren ). Tuto povinnost mùZezajistit i u
tietího subjektu.
I

Zaji5t'ovatúdrZbuveiejne zelenèna pohrebi5tive spoluprócis obcí Nebovidy podle
platnychpiedpisù.pokynù pÍísluSnehosprévníhoorgénu,provédètúdrZbucesta
chodníkù.opravovatoplocení.spoleònychzaiízenía inZenyrskychsítí v rozsahu
stanovenésmlouvou,dbét na úpravupohiebiÉtèa piedklédatobci Nebovidy nóvrhy na
rozvoj a modernizacipohiebiStè.

likvidaci odpadùz pohiebiStèpiedepsanymzpùsobemv néwaznostina
1 0 Zaji5t'ovat
.
smlouvu.
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poiódek a òistotuna pohiebi5tích,vòetnèúdrZbyveÍejnychtravnatych
lL Zabezpeèovat
ploch, opu$tènychhrobovych míst, spoleèn;ichhrobù avyluazenlfchploch.
I2.IJmoinit opróvnénymosobómprovedeníexhumaceza podmínekstanovenfchzókonem
o pohÌebnictvía tímto Ródem'

sjednanedoby
je povinenpísemnèupozomit nàjemcena skonÒení
13.SpràvcepohÌebiSté
pobyt.
nebo sídlo
nài.n., nejmenè90 dnù pied jejím skonóením.Není-li mu trvaly
nójemceznam,uveiejnítuto infbrmaci v místé na danémpohÌebi5tiobvyklém. nejménè
60 Cnùpied skonòenímsjednanedoby néjmu
14. Sprévcepohiebi5téje povinen bèhemdoby trvóní néjmu zajistit k hrobovérnumístu
pÍístup a zrlrùetsejakychkoli zésahùdo hrobovéhomísta.s vyjimkou piípadù, kdy je
nezbytnébezodkladnèzajistit bezpeònyprovoz pohrebi5tè.

Òlónek 6
UZivóníhrobového místa
smlouvy o nójmu hrobového
1. Nójem hrobovéhomísta (délejen nójem) vznlkít na zéúcladé
mista uzavienémezi pronajímatelem obcí Nebovidy, kterou k dopinènía podpisu
smlouvy'zmocnil plnou moci sprévceamezi néjemcem( dólejen smlouvao néjmu).
Smlouvao nójmu musí mít písemnoutbrmu a musí obsahovaturèenídruhu hroboveho
místa.umístèní( oddèienía Òíslohrobovéhomísta). jeho rozmèry.r'ySinéjemnéhoa
vjSi úluady za sluZbyspojenés nàjrnem.VySeníjemnéiroa ceny sluZebspojenych
s néjmemje stanc'venaceno\/ymvy'mèrem.ktery vydévó obecNebovidy.
2. K uzavienísmlouvy o néjmu hrobovéhomístaje nójerncepovinen poskytnout
Pronajímateli- sprévcipohÍebi5tèveSkeréúdaje"je.jichzvedeníje piedepséno
ustanovenim$ 21, odst. i zókona.kterymijsou:
-

jmeno a piíjmení osoby.jejíZ lidské pozùstatkyjsou ua pohrebiStiuklódény.místo
a datumjejího narozenía úmrtí a její rodné òíslo,

-

nemoci,pokud osoba.jejíZ lidské pozùstatkymají bft uloZeny
zàznarno nebezpeòné
do hrobu nebo hrobky, byia touto nemocínakaZena.

-

jméno, pÌíjmení. adresumístatrvalehopobytu a rodné Òíslonójemcehrobového
místa.jde-li o f_vzickouosobu.neboobchodníjmeno. nazevfirmy. sídlo a
identifrkaèníòíslonéjemcehrobovéhomísta.jde-li o prévnickouosobu.

-

údaie o hrobovémzaiízenídanehohrobovéhomísta.
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-

dóle piípadnè údaje o viastníku hrobového zaiízeni, není-li vlastníkem nójemcea to
nejmènèv rozsahujméno, piíjmení, trvaly pobyt, datumnarození,

Zmény vy5e uvedenfch údajù a skuteònostíje néjemcepovinen bez zbTteénéhoodkladu
oznómit spróvcipohiebi5tè.
3. V piípadé,Ze sejedné o nójem hrobovéhomísta v podobèhrobu,musí byt doba,na
nii se smlouvao nójmu tzavíra, stanovenatak, aby od pohÍbenímohla b;ft dodrZena
tlecí doba stanovenópro pohÍebistè,na némLse hrob nachéní.

1. Nójem hrobovlch míst a sluZebs néjmem spojenychse sjednévózpravidlana dobu:
pro hrob.
p r oh r o b k u

.na 10 let
. . . . . . n a1 0 l e t

obceNebovidyomezilomax.nójmumístapoplatkùna pohiebi5ti
5. Obecnízastupitelstvo
na dobu 10 let a minimólní deiku zaplacenív5echpopiatkù 5 let ( ne viak na dobu kratSí
tlecí doby). Osvobozeníod úhlady néjmu a sluZebs nójmemspojenych.jakoZ i slevy
z cen mùZeuÒinitpouzezastupitelstvoobce.
6. Podnójemhrobovehomístaje zakénan.

7 . Platnymuzavienímnàjemnísmlouvy k hrobovemumístu na pohiebi5trvzntkànéjemci
prévo ziídít napronajatémmístè hrob. hrobku. urnové místo,vèetnèvybudovóní
nahrobkua hrobovéhozaiizení (rérn.krycí desky apod.) avysàzefkvètiny. to v5e
v souladus obsahemnéjemnísmlouvy.tímto Réciema pokyny spróvcepohÌebiStè.
s nósiednoumoZnostíuloàit v tomto místè lidské pozùstatkya lidské ostatky.

8 . Néjemni prévo k hrobovémumístu lze pÌevestna tietí osobupouzeprostÌednictvím
s pievodemnéjemníhoprévaje
sprévcepohiebi3tènovou smlouvou.SouÒasnè
dosar,adnínéjemcea vlastník hrobky. nóhrobku.nebo hrobovehozaiízenípovinen
piedloZit sprévcipohiebi5tèsmlouvu o pievodu uvedenychvècí do viastnictvíjiné
osoby.nezùstévají-lii nadólev jeho vlastnictví.

v . Néjemceje povinen vlastnímnóklademzaji5t'ovatúdrZbupronajatehohrobovéhomísta
v rozsahustanovenemsmlouvouo néjmu.
10. Je-li nójemcefyzick|osoba, piechlzí prévo néjmu na dèdice.Je-li néjemcepróvnické
osoba.píechétzipràvo néjmu na jejího prévníhonéstupce.Dèdic,nebo próvní nóstupce
néjemceje povinen doloZit sprévcititul k piechodunójmu a sdélitúdaje,potiebnepro
vedeníevidence.piedepsanezékonem.
I l. Sprévcepohiebi5tèmùZeodstoupitod smlouvy o néjmu . s vyjimkou smlouvy o nójmu
hrobu,kde dosudneuplynulastanovenétlecí doba.jestliZenéjemceneuhradídluZné
nàjemné.nebo úhraduza sluZbyspojenes néjmemdo 3 mèsícùode dne, kdy ho k tomu
spróvcepísemnèvvzval.

12.JestliZenàjemcepodópied uplynutím sjednanédoby nójmu nóvrh na prodlouZení
smlouvy o néjmu, mùZesprévcepohiebi5téjeho nàvrh odmítnoutjen v pÍípadé,Ze:
- nójemceneplní svépovinnostipodle odstavce7 . teto èósti Rédu
- nàjemceneuhradildluZnenójemnéneboúhraduza sluZbyspojenés nójmem do 3
mésícùode dne, kdy ho k tomu spràvcevyzval
- mó-li by pohiebiStèzruSenopodle $ 24 odst. (1) zakona
13. Pokud si nójemcepo skonòenínéjmu neodeberehrobové zaiízení vòetnèurny. postupuje
Spróvcepohiebi5tèpodle $ 20. písm. g), bod 4 a 5 zétkona.

14. UloZeníkonstrukcepro uklódénívykopanézeminy pÌi vfkopu vedlejÉíhohrobu
nutnych kamenickychprací na piilehlém hrobovémmísté,to vSev odùvodnènych
piípadech ananezbytnénutnoudobu.není omezenímpróva nójemceve smyslu
Dojde-li k zésahudo hrobovéhomísta. nebozaiízeni a
ustan.$ 25. odst. 4 zéú<ona.
vznikne-li tímto Skoda.je povinenhrobovemísto uvést do pùvodního stavu.nebo
Skodunahraditten, kcioSkoduzpùsobii.To platí i v piípadé,Ze Skùclceke své
òinnostipiibral tietí osobu.
hrobovehomístaa hrobového
15.Nójemceje povinenprovédètúdrZbupronajatého
zaíízení
V nésledujícímrozsahua zpùsobem:
-

nejpozdèji do 3 rnèsíc{rod pohibenÍdo luobu zajistit úpravu pohibívací plochy
hrobovehomísta

-

zajistit. aby plochaluobovehomístanezarùstalanevhodnymporostem.ktery by
naru5ovalsvym vzhledemokolí. prúbèZnèzaji5t'ovatúdrZbuhrobovéhomístatak.
aby travní porostnedosàhlkvètenství(vymeténítrav ). jakoù i prùbèZnèzaji5t'ovat
údrZbu hroboveho zaiizeni na vlastní nóklady tak, aby jejich stav nebranil vùívétní
hrobovych míst ostatníchnéjemcúa dal5íchosob

-

kvètinoveajiné dary, odpadz vyhoieljch svíòeka
odstranitvòasznehodnocené
dalSípiedmèty. kterenaruSujíestetickyvzhled pohrebi5tè.Neodstraní-lityto
piedmèty obÒanna vsvpoveÒirozptyiovélouèce,je spróvceopróvnèntak uÒinitsiím

16.Nójemceje povinen neprodlenèzajistit opravuhrobovehozaiízení pokud je naruSena
Jehostabilita a ohroZujetím zdraví"Zivotv.nebo majetekdal3íchosob. Pokud tak
néjemceneuèinípo upiynutí lhúty uvedeneve vyzvè spràvce.je spróvcepohiebiSté
na nékladya riziko nójemcehrobovéhomísta.
oprévnènzajistit bezpeènost
17. Je zakàzénoodklódatdíly hrobovehozaiizenína sousedníhrobovà místa,neboje opírat
o sousedníhrobovó zaiizení .
18.PÌi uùívéníhrobovehomístaje néjemci zak6z6nomanipulovats lidskymi ostatky.Se
zpopelnènymilidskymi ostatkymùZenàjemcemanipulovata uklódatje na pohrebi5ti
pouzes vèdomím spróvcea nójemceje povinenposkytnoutspróvci veSkereúdaje.
jejichZvedeníje piedepséno
ustanovením
$ 21. odst. I zókona.
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19.Nójemceje povinen strpètèíselnéoznaèeníhrobovychmíst provedenéspróvcem,tyto
óíslanepÍemíst'ovat,nepo5kozovata nepouZívatk jin;fm úòelùm.
20. Po zaniku nójmu se lidské ostatky,o jejichZ nove uloZeníse byvaly néjemce
na dosavadnímmístè.PÍi nójmu hrobovehomístanovym
nepostaral,ponechají
nójemcembudou tyo lidské ostatkyuloZenypod úrovei dna hrobu nebo do spoleòneho
pohÍebi5té.Ponechanézpopelnènélidské ostatky se vyjmou a:uloùido spoleònych
hrobù.

Clónek7

I . Ke zhotoveníhrobky, néhrohku.hrobového zaiizení na pohiebi5tije opràvnènpouze
nàjernce.nebo jím zmocnènéosoba po prokazatelnémpiedchozím souhlasuspróvce
pohrebilté za jím stanovanich podmínek. K úpravèjiZ existující hrobky, néhrobku,
hroboveho zaiízení na pohiebi5ti je opróvnén pouze vlastník, ktery je nójemcem
hrobovehomísta.nebojím zmocnénóosoba.
Pii prc'yódèníprací smèiujících ke zhotovení.údrZbè.opravém.nebo odstranènívècí
(viz. odst. I ) na pronajatémhrobovemmístèje vZdy tieba piedchozíhoprokazatelneho
souhlasunójemce,neprovódí-lit,r,topràce sém,piiÒemZje ten. kdo t1'topróce provódí
povinen einit tak dle pokynù spróvce pohrebi5tè,nójemní smlouvy, tohoto Rédu a
zétkona.

)

3. Podmínkyke ziízení hrobovehozaiízenímimo hrobky uròujesprévcev rozsahu:
-

uròí rozmèry, tvar hroboveho zaiízení, pÌípadnè druh pouZitehomateriélu,
minimólní hloubku zékladù.ocistupùovéníhrobovéhozaiizenive svahovitémterénu.
5íiku ulièek mezi hrobovym zaiízením.zpùsobuloZenízeminy a odpadupii
zitzovàníhrobového zaiizení.jeiroopravócha likvidaci. Jednotlivédíly hrobového
zaiízenímusí byt mezi seboupevnè kotvetly

-

zÍklady musí byt provedenydo nezamrzajícíhloubky (minimólnèv5ak 60 cm),
dimenzovónyse zietelem na únosnostpùdy a nesmízasahovatdo pohÌbívající
plnchy. ztklady pod róm musí byt provedenydo hloubky nejmenè30 cm pod terén
(pokudjsouvyztuZeny)

-

piedni azadní rémy hrobu musí byt v jedne piímce s rómy sousedníchhrobù

-

nópisyna nóhrobcíchnesmí bYt v rozporus obecnèzíxaznymrpróvníminormami

4. V pÌípadè,Zeje místo na pohiebi5ti pronajato ke ziízení hrobky, je nójemce opróvnén
v rozsahua za podmínek stanovenychsouhlasemspróvceke
ziídit hrobkuzpùsobem.
ziízení hrobky, kteri je jako piíloha nedílnou souòéstí nójemní smlouvy

místu.
k pÍedmètnému
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5. V prubèhu zhotovovóní, udrLby,oprav, nebo odstraùovóníhrobky, hrobového zaiizení
na pohiebiÉti odpovídó néjemcehrobového místa zaudrLovéní poÌódku, za skladovríní
místech a zpùsobem urÒenym spróvcem
potÍebného materiólu na
stavební materióI, néhrobky, èi jejich èósti, stejné tak i
pohrebi5tè.Odstraùovany
je
vykopanou zeminu nójemcepovinen nejpozdèji pÍed pieruSenímpróce téhoZ dne
odvéa na urèenemísto sklédkya piípadnèuloZit do pÍíslu5néhokontejneru.Pii tèchto
pracíchnesmíbyt jejich prùchodnostomezovóna.

6 . Po skonòení uvedenych prací je néjemce povinen na svùj naklad uvest okolí
piísluònéhohroboveho místa a místa, kteró pii pràci zneòistii. do pùvodního stavu
nejpozdèji do 48 hodin. Ukonòenípracíje néjemcepovinen ohlósit sprévcipohÌebiStè
a je povinen uhradit néklady spojene s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého pÍi
pracích na hrobovém místè. pokud tak neuÒinilna vlastní néklad siim. Spolu s tím
nahlésí zmèny hroboveho zaiízení. zaklídalící povinnost zménit, òi doplnit
piedepsanouevidencidle zékona.

7 . Na pronajatém hrobovem místè lze vysadit strom. nebo kei pouze s piedchozím
písemnyrnpovolením sprévcepohiebi5tè.SpróvcemùZe nójemci piikézat odstranèní
vysazenédÌeviny bez jeho souhlasu,piípadnè odstranittakovou q.isadbuna néklad
néiemcehrobovehomísta.
8. Vlastnik hrobového zaiízenije opróvnèn stímto naklédat bez omezenír'lastnickÍch
hrobovéhozaíízení z pohiebi5tèpo piedchozímprojedniiníse
pré',',vòetnèocistieurèní
snrévcem.

Clónek 8
Uklódóní lidskich rrozùstatkùa exhumacelidskich ostatkú

1. Hrob.vpro uklédénílidskych pozùstatkùmusí splùovatnésledujícípoZadavky:
-

jejich hloubkamusí byt u dospèlychosoba dètí od 10 let nejménè1,5m. u dètí
mlad5ích10 let neimenè1.2m.

-

dno hrobu musí leZetnejméné0,5 m nad hladinoupodzemnívody.

-

boònívzdólenostmezijednotlivymi hroby musí òinit nejménè0.3 m.

musívyt po uloZenído hrobuzasypítnazkypienou
rakevs lidskymipozùstatky
zeminouve vyii minimélnè1.2m.
2. PÌed uplynutím tlecí doby mohou b1t do tehoLhrobu uloZeny dal5í lidské pozùstatky,
pokud je moàné je umístit nad úroveùnaposledypohibenychlidskfch ostatkùa vrstva
ulehlé zeminy nad rakví budeÒinitnejmenéim
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PÌed uplynutím tlecí doby mohou byt lidské ostatky exhumovóny na Zódostnójemce
hrobového místa jen se souhlasem krajského hygienika, nebo naÍídí-li exhumaci
v trestním iízení soud, nebo stétní zóstupce.Niíklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni
poL6dal.SpróvcepohÌebiStèzajisti pii exhumaci provoz na pohrebiÈti tak, aby nebyl
neru5enveÌejny poiódek a aby byl vylouòen pÌenos moZné níkazy
Pokudjsou lidské ostatkyuloZenyv hrobce, neni tieba k jejich pÍemístèní,nemó-li b;ft
rakevoteviena,souhlasukrajskéhohygienika.

Zpopelnènelidské ostatky je moZne uloZit na pohiebi5tè vZdy jen se souhlasem
spróvcea zpùsobem, ktery odpovídépodmínkém uklédénína danémpohrebi5ti.

6 . V dobèpo úmrtí nójemce,mó-li byt tento uloZendo hrobu.jehoZ byl néjemcem,zajistí
sprévceúhradunójemnéhoa sluZebspojenychs néjmem na dobu tlecí od osoby,kteró
obstaróvópohÌbení zemielého nàjemce. NepoZédé-li nikdo od uzaviení néjemní
smiouvy k piedmètnémumístu. zùstóvétoto hrobovémísto po tlecí dobu bez néjemce
s povinnostísprévceo toto místo peÒovat.

7 . Rakve,pouàitepro pohibívénído zemé;musí byt vyrobeny z takovych materiélù,aby
ve stanovenétiecí dobè zetlely (mineralrzace)spolu s lidskymi ostatky. Za zetlele se
povaÈujízbyky rakví (hlavníchdesek)o maximélní velikosti 0.5 m2 driícívcelku. Pro
vyrobu rakví. uklédanych do hrobu na pohrebi5ti. nesmèjí byr pouzity díly
znerozloùitelnychmateriélù.Kovovy díI lze pouZítjen omezenè.Vyplri rakví mùZe
b1'tpouzez lehcerozloZitelnychmateriélùjako dievénepiliny. papír a lótky. K vyrobè
rakví a jejich nétèrù nesmÍ byt pouZity barvy, lepidla a tvrdidla. obsahujícísloZky
Skodlivlichlétek. Pfed spu5tènímdo hrobu mísí blit víko rakve pevnè a trvale spojeno
se spodníÒóstírakve.

8 . Pohibívanído hrobekje nutno pouZítrakve:

vyrobenez dievního materiélus diouhou trvanlivostí.do které bude umístèna
polovièní zinkov6 vloZka
kovové

Maximélní rozmèry rakví v hrobkéchnesmèjípiekroòit délku 2.05 ma 5íÌi 0,75 m.

9 . Pokud jsou lidske ostatky uloZeny v hrobce a je tÌeba jejich piemístèní, ry1àda si
sprévcesouhlashygienikav piípadè.ùeje zjevne,Ze lidské ostatkynejsou zetlele.

1 0 .V5echny rakve, vnichi, jsou uloZeny lidske pozùstatky pied pohÌbením, musí byt

oznaòenyStítkem nejménèse jmenem zemielého, datem narozením.datem úmrtím,
dnempohibu a nénvemprovédèjícípohÌební sluZby.

t2
11. Lidské pozùstatky múZe do hrobu a hrobek uklàdat pouze spróvcepohiebi5té.Jinó
osobajen s jeho souhlasem.Lidske pozústatkylze do hrobù a hrobekuklódatpouzepo
pÌedaníopisu listu o prohlídcemrtvého spróvci.

Clónek 9
Dievinv. lavièkv a ostatní
1. Dieviny lze na pohrebi5tivysazovatpouze se souhlasemspróvce.Jednóse o dieviny,
které by v budoucnu vykazova\y znaky vzrostllfch stromú a mohly by zpùsobovat
Skodyna majetku a ohroZovatbezpeènostnévStèvníkù.
2. Die.ziny nesméjí byt vysazovény do pohibívací plochy s vyjimkou toho. kdy se
néjemcepísemnèzavétLek tomu .Zebude místo uZívatpouze k uloZenízpopelnènych
iidskfch ostatkù.
3. SpróvcemùZe dle svého uvéZenía bez souhlasunéjernceodstranitvysazenédÌeviny,
k jejíi, vysadbènedal souhlas.
4. Likvido'rat vzrostlou zelei lze jen pii dodrZení zvlé5tního pÍedpisu (viz zàkon o
ochranèkrajiny)
5. V5echna trvalé zeleù. v,vsazenóna pohiebi5ti, se stévé majetkem ziizovatele
pohiebiStè.
6 . Pokudje rustem vziostl;ich stromùzpúsobovónanéjemci Skodana majetku,rozhoduje
o zpùsobunóhradypi'íslu5nyspróvníorgén.

7 . Néjvmce ani

névStèvník poluebi5té není opróvnèn provódèt jakékoli zósah.vdo
vzrostlézeienèbez piedchozíhosouhlasuspróvce.

8. Pevné i pienosné laviòky instaluje na pohr'ebi5tisprévce,nebo osoba.které k tomu
udèlí sprévce souhlas s urÒením rozmèrù, tvaru a umísténí laviòky a povinnosti
udrZovat laviÒky v Íédném stavu. LaviÒky mohou vùívat v5ichni névStèvníci
pohÌebi5tè.
9. Jednoduchépróce nutné k udrZovénia okra5lovéníhrobu provédèjí na pronajatych
místechnéjemci nebo fyzické. Òipróvnickeosobynéjemcipovèiené.

Piestupkv

l. Piestupkusedopustíten.kdo
Je nójemcemmísta na pohÌebiStia nezaji5t'ujeúdrZbupronajatéhohrobového
místa i pies písemnéupozornèníspràvce,
Zachénís lidskymi pozústatkynebolidskym ostatkyzpùsobemdotykajícíse
dùstojnostizemieléhonebo mravníhocítèní pozùstalycha veÍejnosti.

1:
místa i pies písemnéupozornèníspróvce,
Zochitzís lidskymi pozùstatkynebo lidskym ostatkyzpùsobemdotykající se
dústojnostizemieléhonebomravníhocítèní pozùstalycha veiejnosti.
Za piestupky uvedenévy5e lze uloZit pokutu aZ do vi5e 50'000,-Kò

)

Za piestupekse nepovaùujejednéníuvedenévyÈe,kteréje spróvnímdeliktem,
postiZitelnympodle zvlóStníhoprévníhopiedpisu.

a

Clónek 10
Ostatní ustanovení

1. Prévní vztahy neupravenétímto iédem, vztahující se kprovozovrinÍ pohÌebiStè,se
iídí zókonemó. 25612001Sb. - o pohiebnictví v platnem znén|
2. Pokud se písemny styk provódí doruÒenkouna adresunéjemce místa na pohiebi5ti.
platí tìkce doruòeníuplynutím posiedníJ:odne úloZnílhùty u poSty.
3. Kontrolu dodrZovónítohoto Réduprovódí a je jí povèien spróvcepohiebi5té.
4. Vyjimky z Rédu pohÌebi5tèdle individuélní ZàdostimùZepovolit zastupitelswoobce.
5. Pokudpohiebi5tè,nebojeiro òóst,vÒetnèlrobovych zaiizení,jsou zapsónyv seznamu
kulturních pamótek. nebo se nachàzejí na území pamétkoveho zélmu. òi jsou
v seznamu vojenskych hrobú a pohiebi5t'. civilních véleÒnychhrobù a pohiebiÈt'.
vztahujíse na peÒio nè zvléStnípiedpisy (viz. napi'.zókon o stétnípamótkovépeòi)

Òhnek 11
Zóvéreèné ustanovení

Tento Réd byl schvólen zastupitelstvemobce Nebovidy an 4.':.'.i':.('!.'71'nubyvóúèinnosti
15.dnemvyhlàSení.Po celou dobujeho platnostibude v1vè5envmístè na danempohiebi5ti
obvyklém.
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