
starosta obce Rybná nad Zdobnicí se íozhodl vydat opatření, kteF.Ím v Šoulildu s
ustanovenim $ l9 ákona č' 25ól200l Sb', o pohřebnictú a o změně někteých zákonů, ve
zněni zákona ě. 47912001 Sb' lydává dne 2l. 6. 2002

vvv

RAD VERtrJNEHO POHREBISTE

Čtrturet t

Úvodní ustanoveni

l ' Řád upravuje provoz pohřebišě v Rybné nad Zdobnici, č' par. 216 v k' ú' Rybná nad

Zdobnici.
2. Provozovatel i spÍávcem pohřebiště je obec Rybná nad Zdobnici'

Čunet z
Provozní dob' pohřebiště

Provozni doba, v jejimž pniběhu je pohřebiště zpístupněno veřejnosti, se staÍlovi takto:

leden, únor' březen, ňjen, listopad, prosinec 7 - l7 hodin
duben, květen' červen, červenec, srpen, ziíří 7 - 2l hodín
Památka zesnLrlých, vč. přecháŽející soboty a neděle 7 - 19 hÓdin

Čt,i,rrek :
Pořádek na P$hř€bišÍi

l. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednáni, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mra\'ního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat sc
hlučně' pouštět přeliosné nosiče zwku' použivat alkoholické nápoje' omarnné a
psychotropní látky' odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a použivat
prostory pohřebiště ajeho lybaveni k jiným účelům, než k.jakým jsou urěeny'

2' Na pohřebišti jo možné se zdÍžovat pouze v provozní době pohřebiště stanoYené v
článku 2 tohoto řádu.

]' Ďěti do l0 let maji na pohřebiště přistup pouze v doprovodu dospělé osoby'
4' Na pohřebištěje zakázán přistup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami ajinými

zviřaty'
5' Nd pohřebištije zakázáno j€zdit najlzdnich kolech, iólobežkách. skaleboardech

d kolečkolých bruslích'
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Vozidla (s qijimkorr invalidních voáků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde
pouze se souhlasem správce pohřebiště a pň splněni jím stanovených podmínek' Vozidla
do areálu pohřebišťjsou lpuštěna nejpozději 1 hod. před ukončenim stalovené pÍovozni
doby pohřebiště a současrrě musí voádlo pohřebiště opustit íejpozději 30 min' před
ukončením této doby' Chodci mají vždy přednost před vozidly'
Pojizdné a pruchodné plochy na pohřebištích je povoleno použvat k parkováni vozidel
jenom v provozni době potřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště' Není
dovoleno parkovat vozidla u hroboqich mist a provádět zde opralT a údržbu vozidel'
Přístup na pohř€biště nebo dojeho části může správce polťebiště z opráwěných důvodů
(teÍénní úpÍa!ry, náledí, úchňce, exhumace, atd.) na \Tmezenou dobu omezit nebo
zakázat.
Ukládání nádob, nářadí ajinýcb předmětů na zelené pásy a místa kolem h.oboÚch míst
není dovoleno'
Sútilny a súčky je možno na pohŤebištích íozsvěcovat na jednot1i\^_ých hrobových
místech pouze tehdy, pokudjsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku poŽáru.

V odůvodněných případech může spÍávce pohřebiště použivání otevřeného ohně (súček,
aj.) omezit nebo zakázat.
Z hygienicIcých důvodů neni dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodni
\"ýpusti. Tato voda j€ určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zaléván
zeleně pň údržbě zeleně na pronajat'ých hrobových mistech' Je zaklbáno odnášet vodu
r nahradnich oba]ech z aÍeálu pohřebiŠtě'
odpadkyje třeba odkládat na stanovená místa; pokudje na pohřebišti zavedeno tňděni
odpadu j€ nutno tato opatření respekovat.
Návště!Ťíci nejsou oprár'něni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bezjeho souhlasu'
Pořádání pietnich a vzpomínkových akci na pohřebištije možné se souhlasem správce
pohřebiště' Tím není dotč€na povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštniho předpisu (zái(' č' 84/1990 sb', o prálu shromažďovacim, ve zněni pozdějších
předpisů).
Na pohiebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém íozsahu a tako\,"ým
způsobem, kteý stanoú tento řád.
Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště'

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na nohřebišti

správce pohř€biště poskytuje slúby, které si lyžadují zákonem předepsaná oprávněni:
lýkopové práce souúsejici s pohřb€ním a exhumací
pohřbívání
pÍovádění exhumací
Prostř€dnictvim opúvněné pohřební služby' nejčastěji:
Mroslav Smíd, Pohřební ústav, Rychnov nad Kněžnou
PohŤebni služba JANATA, Žamberk
pronájem hÍoboÚch míst
vedení souúsejici eúdence o hrobov_ých mistech a o uloženi lidslcjch ostatků
spráw a údržbu pohřebiště vč€tně komunikaci a okolní zeleně v areáu pohřebišté,
zajišťování likúdace odpadu si zajištuje provozovatel sám.
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čun"t s
Povinnosti a činíost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hřobových mísÍ

Správce pohřebiště je povinen:
a) Předat nájemci hÍobového místa (dále jen ''nájemce'') k užívríní lyznačené, číselně

označené hrobové místo;
b) Umožnit nájemci zÍizenibtoboyébo zaÍizení hrobrr nebo brobky za podmínek

stanovených v článku 9'
c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zďízení pohřebiště, zajistit pňsfup

ke hrobovému místu a zdržet sejabýctrkoli zásahů do hrobového místa nebo
hrobového zařizení s výjimkou případů, kdyje nezbytné, např v důsledku žvelní
pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy
je třeba provést pohřbení do sousďního hÍobu, kamenosochďské práce nebo
úpra\,u pohřebiště' v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému mistu
možné pouze po nezbýně nutnou dobq dojdeJi k zásahu do hrobového mista
nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikneJi škoda, je správce
pohřebiště poúnen hÍobové místo uvést do původního stavu'

IlÍobová místa správce pohřebiště zřizuje a připrawje k pronríjmu tak, aby vznikly
ucelené řady, oddily či skupiny hrobů a hrobek stejného charalrteru a rozrrrěru' Nikdo
nemá nárok na indiúduání umístění mimo rrymezený prostor.

Ču"et o
Povinnosti nájemce hrohového místa

Nájemce hrobového místa je poúnen při uživáni hrobového místa posfupovat takto:
Htobové zaÍizení zřidit v souladu s ustanov€nimi článku 9' Před zahájením praci si
vyžádat písenmý souhlas správce pohiebiště a řídit se při provádění pracijeho
pol9ny; máJi být zřízena hÍobka, předat správci pohřebiště k odsouhlaseni dokumentaci
obsahujicí technickou zpráw, půdorys, bokorys a řez brobkou s uvedením jména a
adÍesy ÍealizéLtoÍa záÍněru, po dokončení hrobky požádat správce pohř€biště o jeji
t€chnické převzetí a řidit se polgmy r,ydanými správcem pohřebiště k t.Valému uživáni
brobky.
Provádět údržbu pÍonajatého hrobového mista a hrobového zařizení v následujícím
rozsahu a následujícím způsobemI
a) Nejpozději do 3 měsícu od pohibení do hrobu zajistit úpraw pohibívací plochy

hrobového místa
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezaÍůstala nevhodným poÍostem nanršuiící

estetický vzhled pohřebiště a pruběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a
hrobového zařizeni na vlastní náklady tak, abyjejich stav nebránil uživáni hroboaich
mist ostatnich nájemců a dalšich osob

c) odstranit včas znehodnocené květinové ajiné dary, odpad z vyhořelých súček
a další předměty, které naÍušuji estetický vzlíed pohřebiště. NeodstraniJi t}'to
předměty nájemce lrobového mista na vsypové loučc€, je spÍávce pobřebiště
opÍávněn to učinit siiÍn'
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d) Neprodleně zajistir opmvy hrobového zařizeni, pokud je narušena ie stabilita
a ohÍožuje tak zdravi, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučini,
je správce pohřebiště op.á\alěn zajistit bezpečnost na náklady a ňziko nájemce
hÍobového místa'

Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udÍžovat je v řádném stavu.
Takové lavičky mohou použivat všichni návštěvnici pohřebiště'
Do veřejné zeleně na pobřebišti' včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat
pouze se souhlasem spíávce pohřebiště, kteý může ve svém souhlasu stanoút podmínky
ýsadby a regu|ace veřejné zeleně'
zajistit na vlastni náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového mista,
odstranění hrobového zařízeni včetně uren' jinak s nimi bude naloženo podle $ 25
odst. 9 zákona.
oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s $ 21 ákona'
stÍpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklýn na
daném pohřebišti nebo jeho části.
tJloženi lidsloých pozůstatků a lidských ostatku nebojakékoli dalši nakládání s nimi
provádět jen způsobem' kte.ý je v souladu s člankem 7.
Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozni době stanovené v článku 2'

článek 7
IJkládání lidských pozůsÍatků a zpopelněných lidŠkých ostatků a jejich exhumace

Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat, maíipulovat s nimi a lazvedávat
pouze osoba, která má oprár,nění k provozování těchto činnosti za předpokladu
dodržení ustanovení Nařízení vlády č. l78l2o01 sb. o ockaně zdraú zaměstnanců
při práci' avšakjen s předchozim souhlasem provozovalele pohiebiště'
Zpopelněné lidské ostatkyje možné uložit na pohřebišti vždyjen se souhlasem spráVce
pohřebiště a způsobem, ktď stanoú'
Všechny rakve určené k pohřbení musí bý označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zeÍÍř€lého, datum nalození a den pohibu' Před spuštěním do hrobu musi mít
víko ralcve pe\'ně a tÍvale spojeno šroubem se spodní částí rakve'
Pro pohřbíváni do hrobů musi být použity takové rakvq které ve stanovené tl€cí době
zetlí spolu s lids\foni ostatlry, tzn' nesmí obsahovat díly z Pvc ajiqich nerozloátelných
materiálů, kovové dilyjen omezeně, r,ý'plň rakvi může být pouze z materiálů iako dřevěné
piliny, papír a látky, pň qhobě rakví ajejich nátěrů nesmi být zjevně použityioxické
látLf''
Pro pohibívríní do hrobekje nutno použít rakve s maximáními rozměry 2,15 x 0,85 m'
a to:

_celodubové nebo zjiných twdých dÍuhů dřev, do lÍeré bude umistěna poloviční
ánková vložka nebo
- kovové s nepÍopustným dnem'

Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění' nemá-li bý
rakev otevřena, souhlasu okesniho hygienika' Lidské ostatky mohou bý před upl1,rrutím
tl€cí doby exhumovány qýhradně se souhlasem okresního hygienika'



čnnet s
Tlecí doba

Tleci doba stanovená pro ukládání lids\ich pozůstatků do hrobů činí l0 let'

čtanet s
Zřizování hrobového zařízení a nodmínky provádění prací na pohřebišti

1' Podmínky pro zřízení hrobového zařizení lrrobu:

a) Základy musí odpovidat půdorysným rozměnim díla a l oubce ákladové spáÍy, ktelá
čini 700 mm pod úro\'ni terénu'

b) zá,ldady památníl*! a nríLlrrobků musí bý zhotoveny z dostatečně únosného mateÍiálu,
odolného proti působení povět.ností' např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, přip' cihelního zdiva apod'

c) Přední a zadni rámy hrobu musí bý v jedné přímce s Íámy sousednich hrobů.
d) Mastní náhrobek a ámy musi b1ýt mezi sebou jednotlivě kotveny'

2. Podmínky pro zňzení hrobového zařizení hÍobkyi
a) Hloubka gýkopu musi odpovídat počtu uvažovaqých uložených rakví'
b) stěny musí bý lTbudovány z porézních materiálů (např' cihly), pol':ud bude použitý

litý beton, musi bý't \ryv€dena z hrobky difirzní zátka.
c) stěny kobky z poÍézních mateíiáů musí mít šíři nejméíě 30 cn! v případě užití

litého betonu nejméně 15 cm, a musí bý izolovátry přizdívkou, včetně
impregnačnich nátěru.

d) Dno hrobky může b]ýt bez b€tonového pokr}'!u (pouze kopaná zemina)' V případě,
že bude dno wbetonováno, musi bý zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a
hloubce 50 cm. !ryplněný drenáží

e) Zdivo musí bát umistěno na betonovém základě min' 50 cm lrysokém v šíři podle
předpokládané lyzdívky.

D Do stěn hroblf musí bý zabudovriny vstupní otvory s madly'
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropÍí nosiče) musí b]ýt

opatřeny antikoÍozními nátěry ajejich stav musí bý kontrolován nejménějednou za
l0 let.

h) Zastropeni hrobky je nutné provést tak, aby mohly bý rakve lehce umístěny na
jednodivá
stanoviště s tim, že vstupní otvor a v|astní světlost hrobky musí b]ýt nejméně 220 an
(podle velikosti rakú)'

i) Na zastropení a uza\,ření hÍoblcy musí bý použity železob€tonové překlady' jejich
spáÍy zality betonem a povrch zaizolován'

j) Na zastíopení je nutno použit 20 cm zeminy sloužicí jako pachová zátka, nebo umistit
krycí desku neprodyšně uzavirajicí hrobku, s€ spárami !ýmelenými trualými tmely'

k) Nosnost stropu musí bý nejméně 100 kg na l m2'
l) vlastní hrobové zařízení s viimkou rátnů musí bý postaveno mimo hlavní konstrukci

hrobky. na samostatném zá(ladě.
3. Správce pohřebiště může ve svém soul asu se zřizením kobky stanovit

- dobu wýstavby hrobky
- zabezpečeni mista z túediska pádu osob a bezp€čnosti návštěWíků hřbitova
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- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínl.f používáLní komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů ajejich likúdace
- povinnost dozoru při ťstavbě
- pniběŽné a závěrečné kontroly postupu praci'
Zřizenou hrobku přejímá po technické stlánce správce pohřebiště, ktefý může pío tÍvalé
užívání stavby určit
- druh použvaqých rakvi pÍo pobřbení v hrobce
_ způsoby a cyklus reviá hrobky'
Dokumentaci spojenou s€ zřizením kobkyje správce pohřebiště poúnen archivovat'
Pfi provádění veškerých prací na pohřebištích j€ třeba dodržovat podminky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména
_ respektování důstojnosti a místa a omezeni hlučqých prací
_ neomezování průchodnosti komunikací a přístupu kjednotlivým kobovým místům
- nenarušoviání hrobových míst nebo jakékoli jiné omezováni práv nájemců hrobov_ých

míst
- zajištěni ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
Po ukonč€ni prací na pohř€bišti je nutno uvést okolí místa, kd€ byly prác€ pÍováděny' do
původníbo staw'

čtanet to
Účinnost

Toto opatření nab]h/á platnosti l. 7' 2002

/ ..")// "')-"1:'L - ,/ Z
Madislav Rrízl '

starosta obce Rybná nad Zdobnicí


