Obec černotín
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ustanovení $16 odst' I zák. č. 25612001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některych zákonů,ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává jako opatření obce v souladu s ustanovením $19 zákonao pohřebnictví

Řád veřeiného pohřebiště obce černotín

1.

2.

Zastupitelstvo obce Čemotínve smyslu $ 84 odst. 3 zákonač.l28l20OO Sb. o obcích,
ve znění pozdějšíchpředpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Černotín
na6' zasedání konaného dne 10.10.2019.
Řád veřejného pohřebiště se vydávánazákladě zákonao pohřebnictví, po předchozím
souhlasu Krajského úřadu olomouckého kraje ze dne 7.l0.2019, vydaného pod

čj. KUOK

10377412019

Članek l
Úvodní ustanovení

l.
2.
3.
4.

Provozoviínípohřebiště je nedílnou součástíveřejné infrastruktury a sluŽbou ve
veřejném zájmuv samostatné působnosti obce.
Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je obec Černotín,tČo: oolot 141, se

sídlem Černotín1, zastoupena starostou obce, dále jen provozovatel pohřebiště'
Ustanovení tohoto Řádu se vztahuji na veřejné pohřebiště v Černotín- v k.ú.Černotín,
na pozemku parc. č.491.
Řaa;e závazný pro provozovatele pohřebiště _ obec a dáIe pro subjekty zajištující
pohřební sluŽby, pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů,nájemce hrobových a
urnoqých míst, objednatele a áotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště věetně osob,
které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí
práce a pro ostatní veřejnost.

Čbnek 2
Provozní doba veřejného pohřebiště

l.

Pohřebiště je místo veřejně přístupné. Pohřebiště je přístupné celoročně bezomezenia
to 24 hodin.

L

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb
Na pohřebišti obce Černotínjsou v rámci jeho provo zováni poskytovány tyto zák|adni sluŽby:

a)

nájem hrobového místa

1.

pro hroby, hrobky
pro uloŽení lidských ostatků v urnách

2.

b) správa a'Údržbapohřebiště včetně inŽenýrských sítí,zeleně
c) údržbapáteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště

e) zajišťovánísběru, odvozu a likvidace odpadů včetně biologických nebezpeěných
odpadů
f) spravování audtžovžníobjektů na pohřebišti (márnice, centrální kříŽ)
g) vykonávání dozoru nad dodrŽováním tohoto řádu
h) údržbaa úprava čestných hrobových míst
i) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

Na pohřebišti obce Cernotín jsou poskytovány doplňkové sluŽby na Žádost nájemce
nebo vlastníka hrobového zaÍizení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu

jako například:

a)
b)

c)

d)
e)

manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště
v'ýkopové práce související s pohřbením nebo exhumací
pohřbívání
provádění exhumací
ukládání lidských ostatků

Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtímohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni,
ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je
potřeba předložit provozovateli pohřebiště kopii lisfu o prohlídce zemřelého, kterou uloŽí
minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy.

Článek 4

Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa

1.

Nájem hrobového místa vzniká na zákIadě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavŤené mezi provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem hrobového místa' Tato
smlouva musí obsahovat urěení druhu hrobového místa, jeho rozměry a výši nájemného.

2. K

uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout
pronajímateli _ provozovateli pohřebiště zejména tyto údaje:
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a) jméno a příjmení zemŤelé osoby, jejíŽ lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti
uloŽeny, místo a datum jejího narození a úmrtí,
b) List o prohlídce zemřelého,

c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
datum uloŽení lidských pozůstatkůnebo lidských ostatků na pohřebiště věetně jejich exhumace'

urěení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vloŽky do rakve nebo transportního
vaku; u lidských ostatků druh a číslourny a v případě vsypu i místo jejich uloŽení,
d) zénnam o nebezpečnénemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloŽeny do hrobu nebo
hrobky, byly touto nemocí nakaŽeny,
jméno, příjmení, adresu místatrvalého pobytu adatanarození nájemce hrobového místa, jdeli o fyzickou osobu' nebo obchodní jméno' nžuev nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační
čísloosoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
e)

f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajůo změně smlouvy,

g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zaŤízeni daného hrobového místa, včetně údajůo
vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení,
twalý pobyt' datum narození.
h) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a dalšíkontakty na osoby, které budou po
smrti nájemce na zák|adě určenéposloupnosti pokračovat v nájmu.

3.Zájemce

o

nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného

hrobového místa nebo na inviduální umístění hrobu na pohřebišti.

4. Změny výše uvedených údajůa skuteěností je nájemce povinen bez zbyteěného odkladu
oznámitprovozovateli pohřebiště. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak,
aby od pohřbení mohla být dodrŽena tlecí doba na pohřebišti. Nájem hrobového místa lze
sjednat i na dobu pÍedcházející pohřbení nebo uloŽení urny.
5. Nájem hroboqých míst se sjednává zpravidlana dobu:

na20let

pro hrob
pro hrobku novou
pro urnová místa

na l0let
na 10let

Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím
provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je
dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zaÍízenípovinen předloŽit
provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby,
nezůstávají-li nadále v jeho vlastnictví.
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Článek 5
Stanovení tlecí doby

V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice ze dne 22.8.2019,
č j. KHSOC l24454l2019/oC/HoK vydaného na základě ýsledků hydrogeologických

pruzkumů na veřejném pohřebišti' je pro uloŽení lidských ostatků do hrobů stanovena
tlecí doba 20let s moŽností pohřbívání do standardních hrobů hlubokých jeden a půl
metru.

Članek 6
Pořádek na pohřebišti

1.

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdrŽet se se takového jednání, které by se dotykalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítěnípozustalých a veřejnosti: tzn. zejména
chovat se hluěně, pouštět přenosné nosiče zvuku, poŽivat alkoholické nápoje, omamné
a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat
prostory pohřebiště ajeho vybavení k jiným účelům,neŽ k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště není dovolen přístup podnapilým osobám a osobám se psy' kočkami a
jinými mířaty. Není rovněž dovoleno jezdit na jízdníchkolech' koloběŽkách,
skateboardech a kolečkovych bruslích.
4. Vozidla (s ýjimkou invalidních vozíků)mohou na pohřebiště vjíŽdět azdržovat se zde.
Přístup na pohřebiště nebo do jeho ěásti můŽe provozovatel z oprávněných důvodů
(terénníúpravy, náledí, vichřice atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakéuat.
5. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobov'ých míst
není dovoleno.
6. Svítilny a svíčkyje možno na pohřebišti rozsvěcovat najednotliqých hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpeěeny proti vznikupožáru.
7. Zhygienických důvodůnení dovoleno vareálu pohřebiště pít vodu zvodovodních
výpustní a studní. Tato voda je určena k provozním účelůmprovozovatele pohřebiště a
na za|évání zeleně při údrŽbě zeleně na pronajatych hrobovych místech.
8. odpadky je třeba odkládat na stanovená místa: pokud je na pohřebišti zavedeno třídění
odpadu,je nutno tato opatření respektovat.
9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazeně
provozovatelem pohřebiště, včetně nové vysadby zeleně, bezjeho souhlasu.
l0. Pořádání pietních a vzpomínkovych akcí na pohřebišti je moŽné se souhlasem
provozovatele pohŤebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit
shromáŽdění podle zvláštního předpisu.
1 l. Na pohřebištije povoleno provádětjakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, kteý stanoví tento Íád, ato vždy s vědomím provozovatele pohŤebiště nebo
s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.Dozor nad pořádkem na
pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.
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Článek z

Povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště
zájemcttm _ zájemcům o nájem hroboých míst stanovit stejné
podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.
2. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle $ 21 zákona o
pohřebnictví formou vézanéhřbitovní knihy' UdrŽovat aktuální plán pohřebiště
s vedením volných hroboqých míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen
na jejich Žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
3. Ukládat listiny o prohlídce zemřelého do spisovny, popřípadě i doklady o zpopelnění
dle archivního a skartačního řádu obce.
4. Vyřizovat stíŽnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště.
5. Stanovit podmínky zejména pro provádění exhumací na pohřebišti pro zÍizování
hrobového zaÍizeníhrobů a hrobek, dále ke zhotovení, udržbě, opravám, nebo
odstranění věcí na hrobovém místě aŤidit ostatní činnosti na pohřebišti.
6. UmoŽnit nájemci uŽíváníhrobového místa a zaŤizení pohřebiště. Během doby trvání
nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového
místa, s výjimkou případů,kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz
pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zaÍízenía hrobek v sousedství,
avšakjen na dobu nezbytně nutnou. Dojde_li k zásahu hrobového místa nebo hrobového
zaÍízenívinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště
povinen hrobové místo uvést do původníhostavu.
7. Předat nájemci hrobové místo kuŽívánivyznaěené vdokumentaci ěíselně oznaěené
hrobové místo a umožnit nájemci zÍízeníhrobového zaÍizeníhrobu nebo hrobky.
8. Zajistit údrŽbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů
příslušnéhosprávního orgiínu, provádět úpravu a údrŽbu pohřebiště, zajišťovatúdrŽbu
veřejné zeleně na pohřebišti, provádět úklid cest a chodníků.
9. Pokud je narušena stabilita hrobového zařizeni a ohroŽuje tím zdraví' Živoý nebo
majetek dalšíchosob, vyzvatbezodkladů nájemce k zajištění bezpečnosti.
10. Písemně upozornit nájemce na skončenísjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před
jejím skončením.Není-li trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám,uveřejní tuto informaci
v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60dnů před skončenímsjednané doby
nájmu.

1'

Všem osobám

a

a.

Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn.
vyýčit - označit schématickým plánkem, číselněoznačit, vyěistit) tak, aby se
minimalizoval negativní dopad na již existujícíhrobová místa. Pronajímat tato
místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem
o pohřebnictvi a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny
hroboých míst stejného charakteru a rozměrů.

b.

Zabezpeč,ovat qýkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací
s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků. Tuto
povinnost můŽe zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště
a

nejbliŽšíhookolí.
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c

Zajišťovat sběr' třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště
včetně odpadů biologicky nebezpečných.

d. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými,

nezetlelými
i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace
za podmínek stanovenýchzákonem o pohŤebnictví a tímto Řádem.

Článek 8

Povinnosti nájemce hrobového místa

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údrŽbě, opravám, nebo odstranění věcí na

hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce,

neprovádí-li tyto práce sám. Ten, kdo tyto práce provádí je povinen ěinit tak dle pokynů
provozovatele veřejného pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto řádu.
UloŽení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při v'ýkopu vedlejšíhohrobu a nutné
kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na
nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu $25 zákona o
pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zaŤizení a vznikne-li tímto
škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten,
kdo škodu způsobil. To platí i v případě, Žeke své ěinnosti přibral třetí osobu.
Vlastním nákladem zajišťovat údrŽbu hrobového zaÍizeni v rozsahu stanoveném
smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa
b) pruběŽně zajišťovat údržbuhrobového místa tak' aby jejich stav nebráni| uživání
hroboqých míst ostatních nájemců a dalšíchosob
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíčeka
dalšípředměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto
předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit
srím.

Zajistit neprodleně opravu hrobového zaŤízeni, pokud je narušena jeho stabilita a
ohroŽuje tím zdtavi, životy nebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájemce neučinípo
uplynutí lhůty uvedené ve ,ýně provozovatele pohřebiště, je provozovatel pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost na niíklady ariziko nájemce hrobového místa.
PÍi uživáníhrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky můŽe nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti
pouze s vědomím provozovatele pohřebiště.
Neodkládat díly hrobového zaŤízenína sousední hrobová místa a neopírat je o sousední
hrobová zaÍízeni.
oznamovat provozovateli pohřebiště veškerézmény údajů,potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s $21 zákona o pohřebnictví.
Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním
místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky
v pruběhu nového pohřbívání uloŽeny pod úroveň dna hrobu'
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9.

Je-li hrobové zaÍízeniumístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez
právního důvodu tedy neoprávněně, a pokud na ýrvu není odstraněno, má

provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové
zaÍizeni odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zaÍízeníodebere. Náklady
na odstranění a uskladnění hrobového zaÍizení ponese vlastník hrobového zařizeni.
Pokud na dalšívýmuvlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročívyši
odhadované ceny hrobového zařizeni, provozovatel pohřebiště hrobové zařizeníprodá.
VýtěŽek pouŽije na úhradu nákladů.
10. Některá hrobová zaŤízenínebo hrobky lze ptovozovateli pohřebiště darovat písemnou
darovací smlouvou.

Čtrmet q

Ukládání lidských pozůstatkůa zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky můŽe do

hrobů a hrobek ukládat či hrob a hrobky otvírat pouze
provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební sluŽby, jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště, a to jen na zákIadě smlouvy s vypravitelem pohřbu, jenž
hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky. obdobně to platí i o provádění prací
spoj ených se zaj išťovánímexhumací.
2. obdobně jako při přijímání lidských pozůstatkůk pohřbení provozovatel pohřebiště dbá
na to, aby ptevzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloŽeno alespoň úmrtním
listem a průvodnímdopisem s uvedením, o číostatky se jedná, odkud jsou (číslohrobu
anázev pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace apřevozprováděl (čísloobjednávky a
smluvní strany); u urny postaěí předložit doklad o zpopelnění, ktery obsahuje údaje
shodné s identifikačním štítkem.Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci
související s provozováním pohřebiště.
3. Zpopelněné lidské ostatky je moŽné uloŽit napohřebišti vŽdy jen se souhlasem nájemce
hrobového místa a provozovatele pohřebiště a způsobem, kteý stanoví.
4. V době po úmrtínájemce, má-li být tento uloŽen do hrobu, jehožje nájemcem, zajistí
provozovatel pohřebiště úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo
jiné zmocněné osoby. NepoŽádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému
místu, zťlstávátoto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele

5.
6.

pohřebiště o toto místo peěovat.
Bez ohledu nauplynutí tlecí doby můŽe být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na zák|aďě předchozího souhlasu
provozovatele pohřebiště.
Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohoubýt exhumovány,tj. přemístěny, nebo
převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou Žádost nájemce
hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen se
souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských
ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby
a objednávka k Žádosti přiloŽena. Nájemce hrobového místa doloŽí k žádosti o
exhumaci vŽdy skutečnost úmrtípodle $ 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný
souhlas osoby uvedené v $ 1l4 odst. 1 občanskéhozákoniku. Před exhumací nezetlelých
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lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také
hygienickou stanici.
7. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za úěelem jejich zpopelnění v krematoriu
je zakázáno' Výjimky dle individuální Žádosti můžeschválit pouze provozovatel
pohřebiště.
8. Všechny rakve včetně exhumačníchmusí být oznaěeny štítkemnejméně se jménem
zemřelého' datem narození, datem úmrtí,dnem pohřbu anévxem provádějící pohřební
služby.
9. Před spuštěnímdo hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní
části rakve.
10. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době
kraj skou

zetli spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly zPYC a jiných

nerozloŽitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, vyplň rakví můžebýt pouze
z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při qýrobě rakví ajejich nátěru nesmí být
pouŽiý toxické látky.
11.Pro pohřbívání do hrobek je nutno pouŽívat rakve smaximálními rozměry
2'l5x 0,85 m, a to _ celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude
umístěna polovičnízinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
12. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách během tlecí doby může
provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 10
Zírzování hrobového zaÍízenia podmínky provádění prací na pohřebišti

1) Pro zÍízenihrobového zařízení hrobu

a)

se stanovují tyto podmínky:

Zák|ady musí odpovídat půdorysným rozměrum hrobového místa. Hloubka zák|adové
spáry pro rám a pod pomník musí být provedena do hloubky nejméně 800 mm pod
úroveň terénu.
b) Zák|ady pomníkůnáhrobků musí být áotoveny z dostatečně únosnéhomateriálu,
odolného proti působenípovětrnosti např. z Železobetonu, kamenného či cihelného
zdiva apod.
c) Přední azadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek arámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2) Pro ňizení hrobky vymezi provozovatel pohřebiště na Žádost nájemce podmínky
samostatně.

3) Při

4)
5)

provádění veškerych prací na pohřebišti je třeba dodrŽovat podmínky dohodnuté s
provozovatelem pohřebiště, zejména:
a) respektovat důstojnost místa a omezit hlučnost prováděných prací
b) neomezovat pruchodnosti komunikaci apřístupu k jednotlivym hrobovým místům
c) nenarušovat hrobová místa a neomezovat jiné nájemce hroboqých míst
d) zajistit ochranu zelené a kořenový systému zeleň
Po ukončeníprací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původního stavu a nahlásit tuto skutečnost provozovateli pohřebiště pro doplnění do
předepsané evidence.
Při zjištění závad na technickém stavu hrobky je její majitel povinen bezodkladně zajistit
nápravu uvedením hrobky do nezávadného technického stavu
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Článek č 11

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

1.

Provozovatel pohřební sluŽby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uloŽení
lidských pozůstatků,nebo lidských ostatků' k provedení exhumace, popř. k jiným
úěelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrŽí v dostatečném předstihu před samotným
otevřením hrobu nebo hrobky

a)

písemnou Žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zaŤízení'o
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební sluŽby,

b)

kopii té části smlouvy uzavÍené mezi provozovatelem pohřební sluŽby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu' která přikazuje pohřbít do příslušnéhohrobového místa,

c)

doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební sluŽby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby _ práce při kopání
hrobů na pohřebištích (vypis z živnostenského rejstříku),

d) prohlášeni, že uvedené práce zajisti provozovatel pohřební služby na vlastní náklad'
vlastními zaměstnanci

as

pouŽitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,

e)

osvědčení o získiíníprofesní kvaliťrkace Hrobník nebo potvrzeni o absolvování školení
hrobníkůod zaměstnance provozovatele pohřební služby, kteý bude hrob nebo hrobku
otevírat,

0

doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a Po,

g) návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií
příslušnéhohrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně
sousedícíchhrobů.

2.

Zaměstnanec pohřební sluŽby, kteý bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místnímipodmínkami a s
jinými informacemi nezbytými pro bezpečnéa nezávadné otevření hrobu nebo
hrobky.

3.

Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební sluŽby,
provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli
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a)

zkontrolovat pruběh prací, stav ýkopu apažení,dohlédnout nazabezpečenívykopané
hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele
pohřební sluŽby,

b)

požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební
sluŽby povinen práce neprodleně pozastavit.

4.

Provozovatel pohřebiště můŽe po dohodě s provozovatelem pohřební sluŽby vybavit
jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními
pomůckami, potřebnými nástroji a nářaďím.

5.

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.

6.

Provozovatel pohřebiště můŽe odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu
závažnédůvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhoŽ by musely
být přerušeny hlavní kořeny (coŽ by vedlo k narušení stability stromu), pokud je
pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových sráŽek,
nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

7.

Rakev s lidskými poďstatky musí být po uloženído hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve qfši minimálně l,2 m.

8.

Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak,
aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možnénákary.

9.

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 vyše uvedené a dalšísouvisející sluŽby.

Článek 12
Sankce
Porušenítohoto Řádu bude postihováno podle $ 5 odst.l písm. i) zákonač.25112016 Sb., o
některych přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud ýzická osoba
poruší podmínky uloŽené v tomto Řadu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

l.

Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví

a)

v rozponr s $ 4 odst.

l písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky

na pohřebišti způsobem doýkajícímse 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,
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c)
2.

v rozporu s $ 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku
nebo neoprávněně provádí exhumaci,

ZapÍestupky uvedené výše lze uloŽit pokutu aŽ do
zákona o pohřebnictví.
Clánek

ýše l00

000'- Kč ve smyslu $ 26
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Ostatní ustanovení

l.
2.
3.

Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahujíci se k provozováni pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
Kontrolu dodržovánítohoto Řádu provádí provozovatel pohřebiště, tj. obec Černotín.
Výjimky z Řádu veřejného pohřebiště dle individuální Žádosti můžeschválit
provozovatel pohřebiště.

Článek t4
Zrušujícíustanovení
Dnem nabytí účinnostitohoto řádu se zrušuje v celém rozsahu řád pohřebiště vydaný
provozovatelem pohřebiště dne 19.9.2002, kteý nabyl úěinnosti I.I0.2002.

Čhnek l5
Závérečnéustanovení
Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnostían"

.

! {: ./Q..&.l.?

Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obce Černotínpo dobu 1 5-ti dnů a po
celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

V Černotíně dne. . :!Q..'!Q...4a'|1...
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Ing. Jiří Andrys
starosta obce
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