MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
RADA MĚSTA

OPATŘENÍ MĚSTA č. 1/2008
v samostatné působnosti na základě § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.

Řád veřejného pohřebiště
§ 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 479/2001 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 122/2004 Sb. a 67/2006 Sb.
Článek 1
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné
působnosti. Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje výkopové práce související s pohřbením
a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských
pozůstatků, správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a veřejné zeleně, pronájem míst
a vedení související evidence. Pohřebiště Nové Město pod Smrkem na pozemkové parcele č. 2352
v k. ú. Nové Město pod Smrkem a pohřebiště Ludvíkov pod Smrkem na parcele p. č. 171 v k. ú.
Ludvíkov pod Smrkem.
Provozovatelem veřejného pohřebiště je:
město NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
IČ 00263036.
Majitelem veřejného pohřebiště Nové Město pod Smrkem na parcele p. č. 2352 v k. ú. Nové Město
pod Smrkem je:
město NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
IČ 00263036.
Majitelem veřejného pohřebiště Ludvíkov pod Smrkem na parcele p. č. 171 v k. ú. Ludvíkov pod
Smrkem je:
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ, zastoupená Biskupstvím litoměřickým – Dómské náměstí,
412 88 Litoměřice.
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Článek 2

Vymezení základních pojmů
Lidské pozůstatky – mrtvé lidské tělo, jeho části nebo plod po potratu do pohřbení.
Lidské ostatky – lidské pozůstatky po pohřbení.
Pohřbení – uložení lidských pozůstatků do hrobu, hrobky nebo jejich zpopelnění v krematoriu.
Veřejné pohřebiště – prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných
lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky, nebo úložiště jednotlivých uren, nebo rozptylové
či vsypové louky, nebo jejich kombinace.
Hrobové místo – místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo
v úložišti uren.
Článek 3
Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí Řádem veřejného pohřebiště. Ustanovení tohoto řádu
se vztahují na hřbitovy v Novém Městě pod Smrkem a v Ludvíkově pod Smrkem.
Článek 4

Rozsah služeb
-

možnost pietních obřadů v Klingerově mauzoleu;
možnost pietního obřadu rozptylu a vsypu na loučkách – ukládání lidských ostatků po zpopelnění;
pronájem hrobových míst;
vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků;
sekání travnatých ploch nejméně 3x do roka včetně rozptylové a vsypové loučky, pravidelný ořez
veřejné zeleně;
možnost ukládání odpadu v kontejneru a jeho likvidace;
možnost čerpání vody k zalévání a k čištění hrobů;
v době památky zesnulých hlídání hřbitova v nočních hodinách;
uzamykání hřbitova ve večerních a nočních hodinách:
květen až září
od 8:00 hodin do 20:00 hodin
říjen až duben
od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Stanovení druhů, typů rakví pro ukládání do hrobů a hrobek
Rakve smrk, borovice: PN 5, PN 9M, PN 9B, B1 P, B5 RG, RN 8A, S5.
Rakve topolové: TO/RU, TO/W, T1/V, T1/K, TO/Z.
Článek 5
V souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb. je tlecí doba pro lidské ostatky 10 let.
Článek 6
Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště
-

-

návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa, proto se
zakazuje poškozovat hroby a hrobová zařízení, ničit osázení, vytrhávat sazenice, chodit mimo
cesty, dělat hluk, hvízdat, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, vodit psy
apod.;
přístup na pohřebiště - pohřebiště jsou přístupna občanům denně ve stanovené době;
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-

každý návštěvník pohřebiště je povinen před stanovenou uzavírací dobou bez upozornění opustit
pohřebiště;
odpadky a jiné podobné předměty (uschlé věnce, kytice) smějí být odkládány pouze na místech
k tomu určených;
není dovoleno bez souhlasu správy pohřebiště vjíždět na pohřebiště auty, povozy, motorovými
a nemotorovými vozidly;
způsob a pravidla užívání Klingerova mauzolea k pietním obřadům po dobu trvání smlouvy
o pronájmu tohoto místa k pietním obřadům s pronajímatelem určuje nájemce;
způsob a pravidla užívání Klingerova mauzolea ke kulturním účelům jsou stanovena pro
jednotlivé akce po dohodě se starostou nebo místostarostou města;
užívání rozptylové a vsypové loučky - tento pietní obřad probíhá jedenkrát ročně po vyhlášení
místním rozhlasem a písemným upozorněním na hřbitově a veřejné desce na budově MěÚ;
zájemci jsou jednotlivě písemně seznámeni s průběhem obřadu;
vstup na vsypové a rozptylové loučky je veřejnosti zakázán;
na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,
který stanový tento řád.

Článek 7
Povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště dle § 20 zákona č. 256/2001 Sb., § 21
zákona č. 256/2001 Sb.
-

provozovat veřejné pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem veřejného pohřebiště, s uvedeným
zákonem a zvláštními právními předpisy;
předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené a číselně označené hrobové místo;
stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce;
zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních
obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu
s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení;
vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště viz body a – l:
a) jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,
b) místo a datum jejich narození a úmrtí,
c) rodné číslo,
d) datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném
pohřebišti včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení, u zpopelněných lidských
ostatků způsob uložení jejich popela a v případě vsypu i místo jejich uložení,
e) záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu
nebo hrobky byla touto nemocí nakažena,
f) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa jde-li
o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno nebo název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce
hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
g) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy,
h) záznamy o skutečnostech uvedených v § 29 odst. 4 a 5 zákona č. 256/2001 Sb., pokud nastaly
tj. do dvou let po nabytí účinnosti tohoto zákona je provozovatel pohřebiště povinen předložit
dosavadním uživatelů hrobových míst návrh smlouvy hrobového místa. V případě, že uživatel
hrobového místa:
1) není nebo není známa jeho adresa, nebo adresa jeho právních nástupců a návrh nájemní
smlouvy mu proto není možno doručit, je provozovatel pohřebiště povinen nejpozději do
24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na veřejně přístupném místě na
veřejném pohřebišti zveřejnit výzvu k uzavření nájemní smlouvy k takovému hrobovému
místu a místo, na něž se má dosavadní uživatel nebo jeho právní nástupce obrátit, spolu
s upozorněním, že pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 30 měsíců po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, dosavadní užívací právo k hrobovému místu zanikne,

3/6

2)

-

odmítne uzavřít nájemní smlouvu, nebo pokud k uzavření nájemní smlouvy nedojde
z důvodu jeho nečinnosti, pak jeho dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne
po uplynutí šesti měsíců ode dne odmítnutí uzavřít nájemní smlouvu, nebo po uplynutí
šesti měsíců ode dne, kdy mu byl doručen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa.
i) údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa,
j) údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm e) zákona č. 256/2001 Sb., pokud nastala,
k) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,
l) v případě rušení veřejného pohřebiště údaje o skutečnostech uvedených v § 20 písm. g)
bodech 3 - 6 zákona č. 256/2001 Sb. pokud nastaly;
provozovatel pohřebiště postupuje při zpracovávání osobních údajů vedených v evidenci
souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště podle zvláštního zákona (zákon č. 101/2000
Sb.);
v případě rušení veřejného pohřebiště je provozovatel povinen:
a) písemně informovat nájemce hrobových míst o zahájení řízení podle § 24 odst. 1 zákona
č. 256/2001 Sb., pokud je mu známa jejich adresa a současně tuto informaci zveřejnit v místě
na daném veřejném pohřebišti obvyklém,
b) písemně informovat nájemce hrobových míst o vydání rozhodnutí podle § 24 odst. 1 zákona
č. 256/2001 Sb. v němž má být veřejné pohřebiště zrušeno, pokud je mu známa jejich adresa,
a současně informaci zveřejnit v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém,
c) pokud nájemci hrobových míst před zveřejněným dnem zrušení veřejného pohřebiště
nepřemístí lidské ostatky na jiné veřejné pohřebiště, ponechat nezpopelněné lidské ostatky na
místě, urny vybrat a lidské ostatky, které v nich byly uloženy uložit do společného hrobu na
jiném veřejném pohřebišti, nebo je volně smísit se zemí,
d) je-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec, informovat vlastníka náhrobku a ostatního
hrobového zařízení, které jejich vlastník neodstraní do dne zrušení veřejného pohřebiště, že
pokud se do jednoho roku o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi
opuštěnými,
e) pokud má být využito zrušeného pohřebiště k účelu, při kterém je třeba prohloubit terén, pak
zajistit, aby všechny lidské ostatky byly vyzvednuty a na jiném veřejném pohřebišti uloženy
do společného hrobu,
f) s nalezenými předměty, u nichž se předpokládá, že jsou zhotoveny z drahých kovů, nebo
s předměty, které mají kulturně-historickou hodnotu, ponechanými v hrobech a hrobkách,
naložit obdobně jako v bodu d),
g) pokud jsou na pohřebišti vsypové a rozptylové louky, zajistit přemístění jejich travního
porostu a zeminy na jiné veřejné pohřebiště.
Článek 8
Povinnosti nájemce hrobového místa, zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového místa

-

oprávněný nájemce je povinen propůjčené místo včetně hrobového příslušenství udržovat
v řádném stavu;
o společný hrob, nebo o společnou rozptylovou a vsypovou loučku pečuje správce pohřebiště;
shledá-li správce závadu, pak vyzve nájemce, aby ji v přiměřené lhůtě opravil; nestane-li se tak,
učiní správa pohřebiště nutná opatření na účet nájemce;
připouští se zdobit urnová a hrobová místa pokud to neodporuje jednotnému rázu pohřebiště;
správa pohřebiště neručí za škody způsobené na pronajatých hrobových nebo urnových místech
třetími osobami (poškození pomníků, náhrobků, krádeže ozdobných předmětů), nebo
povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, vichřicí);
stromy a keře – lze vysazovat pouze po předchozím souhlasu správy pohřebiště s ohledem na druh
a místo určení; vysázené stromy a keře se stávají majetkem vlastníka pozemku na němž je
pohřebiště;
rozsvěcování světel lze, jen pokud jsou umístěna ve svítilnách nebo svíčky zajištěny ve svícnech
k tomuto účelu určených;
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-

stavby – k vybudování jakékoliv stavby nebo k úpravě stavby již existující je třeba předchozího
souhlasu správy pohřebiště, dále souhlas nebo stavební povolení OVŽP, dále se musí nájemce při
provádění stavby podřídit pokynům správy pohřebiště, zejména pokud jde o rozměr, tvar a
výzdobu stavby. Pomníky a náhrobky musí být projektovány tak, aby řešením, velikostí a
materiálem byly v souladu s okolím a nerušily celkový ráz pohřebiště. Po ukončení prací je
nájemce povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění okolí a odklizení zbylého materiálu
nejpozději do jednoho týdne po ukončení stavby. Při zrušení hrobového místa nájemce uvede
pozemek do původního stavu, nebo stavbu se souhlasem majitele pozemku prodá dalšímu
nájemci, nebo stavbu daruje obci.
Článek 9
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

-

-

lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho
souhlasem; obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací;
zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště
a způsobem, který stanoví;
všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno
zemřelého, datum narození a den pohřbu;
před spuštěním rakve do hrobu musí být její víko pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí
rakve;
pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu
s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové
díly jen omezeně; při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky;
výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky;
pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
a) celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková
vložka,
b) kovové s nepropustným dnem;
přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět
pouze se souhlasem okresního hygienika.
Článek 10
Užívání hrobového místa dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb.

-

-

-

nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi
provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít
písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem,
pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje;
v případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva
o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro
veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází;
nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny; podnájem
hrobového místa je zakázán;
provozovatel pohřebiště je povinen 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 veřejného pohřebiště. O takovémto připravovaném, nebo již
provedeném zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně písemně, vyrozumět nájemce;
nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu
stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů
potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště;
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-

-

je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba,
přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit
provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště;
provozovatel může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud
neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné, nebo úhradu za služby
spojené s nájmem, do tří měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel vyzval;
provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu
nejméně 90 dnů před jejím ukončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní
tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před
skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu
návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen
v případě že:
a) nájemce neplní své povinnosti,
b) nájemce neuhradil nájemné nebo služby spojené s nájmem do tří měsíců ode dne, kdy ho
k tomu provozovatel písemně vyzval,
c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.;
pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje
provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5 zákona č. 256/2001 Sb. obdobně.

Článek 11
Přestupky
-

dle § 26 zákona č. 256/2001 Sb.;
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12
Závěrečná ustanovení
Opatření města č. 1/2008 - Řád veřejného pohřebiště bylo schváleno usnesením RM č. 275/08/RM dne
17.12.2008 a bude trvale vyvěšeno na veřejném pohřebišti Nové Město pod Smrkem na parcele
p. č. 2352 v k. ú. Nové Město pod Smrkem a na veřejném pohřebišti Ludvíkov pod Smrkem na parcele
p. č. 171 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem.
Opatřením města č. 1/2008 - Řád veřejného pohřebiště se zrušuje Nařízení města č. 1/2002 - Řád
veřejného pohřebiště ze dne 4.7.2002.
Opatření města č. 1/2008 - Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti 01.01.2009.

…………………………………
Ing. Pavel Smutný
starosta města

…………………………………….
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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