Číslo jednací: 2018/OU/1536/JK u

O BEC A LBRECHTICE NAD O RLICÍ

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
obce Albrechtice nad Orlicí

1.
2.

3.

4.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Albrechtice nad Orlicí, IČ:
00579106, sídlem Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí.
Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v Albrechticích nad Orlicí na
pozemku parcelní číslo 170/2 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
(dále jen „pohřebiště“), jehož součástí jsou:
a) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
b) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
c) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
d) válečný hrob
Vymezení pojmů:
a) Hrobka – nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení,
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití
a dobu trvání.
b) Hrobové zařízení – např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla
nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od
hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).
Řád je závazný pro provozovatele a správce, dále pro subjekty, zajišťující
pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce
hrobových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště
včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště
nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
Článek 2
Doba zpřístupnění pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se
stanovuje takto:
duben – září
7 – 21 hod
říjen – březen
8 – 17 hod
Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce provozní doby bez
upozornění.
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Článek 3
Povinnosti návštěvníků, pořádek na pohřebišti


Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by
se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a
veřejnosti. Zejména je zakázáno chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče
zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky,
odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.



Na pohřebišti je možné se zdržovat se pouze v provozní době stanovené v
čl. 2 tohoto řádu.



Na pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám, osobám pod vlivem
návykových a psychotropních látek a osobám se zvířaty (neplatí pro
asistenční a vodicí psy).



Na pohřebišti je zakázána jízda na jízdních kolech,
koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.



Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce z oprávněných
důvodů zakázat (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.).



Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze
studny. Tato voda je určena pouze k provozním účelům. Rovněž není
dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.



Odpadky je dovoleno odkládat pouze do kontejnerů u pohřebiště.



Provádět jakékoliv zásahy do zeleně, vysázené správcem pohřebiště a
provádět novou výsadbu zeleně, lze pouze se souhlasem správce
pohřebiště.



Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se
souhlasem správce pohřebiště.



Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých
hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může
správce pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.



Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu
dospělých osob.



Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného
provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o
pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost,
dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo
s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.

motocyklech,

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Činnosti spojené s provozováním pohřebiště, které si vyžadují zákonem
předepsaná oprávnění
 výkopové práce související s pohřbením
 pohřbívání
 ukládání zpopelněných lidských ostatků
provozovatel zajišťuje prostřednictvím oprávněné osoby.
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Činnosti jako:
 pronájem hrobových míst
 vedení související evidence
 správu a údržbu zeleně na pohřebišti, objektů (márnice, oplocení),
rozvodů vody, komunikací na pohřebišti
 zajišťování likvidace odpadů
 údržbu a úpravu nepronajatých hrobových míst
 půjčování nářadí
zajišťuje provozovatel sám.
Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti
s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen:
 předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené a číselně označené
hrobové místo,
 umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za
podmínek stanovených v čl. 9,
 umožnit nájemci užívání pronajatého hrobového místa a zařízení
pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se zásahů do
hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou mimořádných
událostí.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby
vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného
charakteru a rozměrů.
3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště elektronickou
formou. Tiskové sestavy, jejich hřbet následně sváže, vytváří jednou
ročně.
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Hrobové místo lze užívat pouze na základě písemné smlouvy o nájmu
hrobového místa, uzavřené s provozovatelem pohřebiště. Smlouva o nájmu
musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa,
rozměry, výši nájemného.
Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci
opuštěného hrobového místa, nebo jiné, individuální umístění hrobu
a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat
takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9.
2. Vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa
a hrobového zařízení.
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací
plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem,
který by narušoval svým vzhledem okolí,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých
svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel
pohřebiště oprávněn tak učinit sám.
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3. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud
tak nájemce neučiní je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na
náklady a riziko nájemce hrobového místa.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového
místa, odstranění hrobového zařízení, jinak s ním bude naloženo jako
s věcmi opuštěnými v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro
vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa,
nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
7. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými
ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat
a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele.
Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich
exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat, manipulovat s nimi a
vyzvedávat, pouze osoba, která má oprávnění k provozování těchto
činností s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se
souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště a
způsobem, který provozovatel pohřebiště stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení, včetně exhumačních musí být označeny
štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození, den
úmrtí, den pohřbu a název provádějící pohřební služby. Před spuštěním do
hrobu musí být víko rakve pevně trvale spojeno šroubem se spodní částí
rakve.
4. Pro pohřbívání do země musí být použity takové rakve, které ve stanovené
tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, zejména nesmí obsahovat díly
z plastů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví (vystýlka), transportní
vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce
rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a přírodní tkaniny. Při
výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky. Tkanina, ze
které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez
chemických příměsí.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry
2,15 x 0,85 m a to
 dubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka, nebo
 kovové s nepropustným dnem.
6. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na
dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou
tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna
hrobu.
7. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými
i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze
na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
8. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj.
přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou
a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového
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hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem
provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských
ostatků na jiné pohřebiště musí provádět pouze provozovatel pohřební
služby. Lidské ostatky mohou být před uplynutím tlecí doby exhumovány
výhradně se souhlasem krajské hygienické stanice. Pokud jsou lidské
ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev
otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.

1.

2.
3.
4.
5.

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební
služby
Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti
pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení
exhumace, popř. k jiným účelům, pokud k tomu vydá provozovatel
pohřebiště písemný souhlas.
Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí
být seznámen s řádem pohřebiště a podmínkami souhlasu provozovatele
pohřebiště.
Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je
možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice
povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána
zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu
nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště
má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a
další související služby.
Článek 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí deset
let.
Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky
provádění prací na pohřebišti
1. Pro zřizování hrobového zařízení hrobu jako jsou památníky, náhrobky
apod. a stavbu hrobky si nájemce u správce pohřebiště zajistí technické
podmínky pro realizaci takových zařízení. Před zahájením prací si
nájemce vyžádá písemný souhlas správce pohřebiště a řídí se jeho pokyny
při provádění prací. Má-li být zřízena hrobka, předá nájemce správci
pohřebiště k odsouhlasení kompletní dokumentaci obsahující technickou
zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou, název a IČ firmy, která stavbu
provede, po dokončení hrobky požádá správce pohřebiště o její technické
převzetí.
2. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
 dobu výstavby hrobky
 zabezpečení místa stavby hrobky
 podmínky používání komunikací pohřebiště
 způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
 povinnost dozoru při výstavbě
3. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště.
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4. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat tyto
podmínky:
 respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
 neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým
hrobovým místům
 nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv
nájemců hrobových míst
5. Po ukončení prací na pohřebišti uvede nájemce okolí místa, kde byly
práce prováděny, do původního stavu.
Článek 10
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování
pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.
2. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí pověřený zaměstnanec správce
pohřebiště.
3. Výjimky z Řádu pohřebiště na základě individuální žádosti může schválit
provozovatel pohřebiště.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány
v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového
zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči
o ně zvláštní právní předpisy.
Článek 11
Sankce
1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému
pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto
Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo
lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti
zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti
konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob
nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci,
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve
smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.
Článek 12
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém
rozsahu Řád pohřebiště, schválený Radou obce Albrechtice nad Orlicí ze dne
15.5.2013, pod číslem usnesení 653/56/2013.
Článek 13
Účinnost
Tento řád pohřebiště nabývá účinnosti dne 1.4.2019.
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Článek 14
Schvalovací doložka
1. Tento řád veřejného pohřebiště schválila v souladu s § 102, odst. 3,
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Rada obce Albrechtice nad Orlicí dne 6.3.2019, usnesením číslo
124/9/2019.
2. Tento řád veřejného pohřebiště vydává Obec Albrechtice nad Orlicí po
předchozím souhlasu krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydaného
dne 20.3.2019, číslo jednací 32318/2019/KHK.

Alena Mylerová
místostarostka

Jaromír Kratěna
starosta obce
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