Řád veřejného pohřebiště Obce Kostelní Radouň
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tento řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Kostelní Radouň na pozemcích p.
č. 137/2 a 140 v k.ú. Kostelní Radouň. Veřejné pohřebiště je považováno za zařízení obce
sloužící potřebám veřejnosti.
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Kostelní Radouň, IČ 00477028, (dále jen
„správce pohřebiště“) na základě zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Veřejné pohřebiště je přístupné denně od 7: 00 hod do 20:00 hod.
Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění
Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat
se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, kouřit, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory
pohřebiště a jeho 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 je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými
zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde
pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci
mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů
(terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V
odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.)
omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních

výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně
při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v
náhradních obalech z areálu pohřebiště.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění
odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce
pohřebiště.
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště zajišťuje zejména následující základní služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
d) zajišťování likvidaci odpadů
e) zabezpečení dodávky vody na hřbitově v závislosti na počasí
f) půjčování konví
Na pohřebišti Obce Kostelní Radouň jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce
nebo vlastníka hrobového zařízení, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například:
- manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště
- výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací prostřednictvím osob k tomu
oprávněných
- pohřbívání prostřednictvím osob k tomu oprávněných
Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, v evidenci
číselně označené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového
zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy,
bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést

pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v
takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně
nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou
správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést
do původního stavu.
d) vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona
o pohřebnictví formou svázané knihy
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly
ucelené řady, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok
na individuální umístění mimo vymezený prostor.
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 7. Před zahájením prací si
vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím
rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemců a dalších osob.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) 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.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se
souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a
regulace veřejné zeleně.
4. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení
hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při
skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při
odevzdání hrobového zařízení si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků,
ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku
lidské ostatky nejsou věcí.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků, nebo jakékoli další nakládaní s nimi

provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
Článek 7
Podmínky zřízení náhrobku, hrobového zařízení

Ke zhotovení náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je
oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu
nájemce hrobového místa a provozovatele/správce pohřebiště za jím stanovených podmínek.
Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel/správce v rozsahu:
a. Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální

hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi
hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení,
jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně
kotveny. Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se
zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
b. Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, popř. cihelného zdiva.
c. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
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, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů
provozovatele / správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.
V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobového zařízení na pohřebišti
odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného
materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem / správcem pohřebiště.
Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je
nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky
a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na
pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost
omezována.
Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného
hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin.
Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli / správci pohřebiště a je povinen
uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky
nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad
sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit
předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů.
Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat správce veřejného pohřebiště, případně jiná
osoba se souhlasem správce veřejného pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací
spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
veřejného pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu
provozovatele/správce pohřebiště.
4. 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 hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s
písemným souhlasem provozovatele/správce 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 úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o
pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před
exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o
souhlas také krajskou hygienickou stanici.
5. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je
zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti může schválit pouze provozovatel pohřebiště.
6. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko
rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
7. 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; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako
dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické
látky.
8. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od l0 let nejméně 1,5m, u dětí mladších
10 let nejméně 1,2 m
b) dno hrobu musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody
c) boční vzdálenost mezi hroby musí činit nejméně 0,3 m.
Článek 9
Užívání hrobového místa
1. Místo na hřbitově (místo pro jednohrob, dvojhrob, a urnový hrob) se pronajímá na základě
smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (pronajímatelem) veřejného pohřebiště a nájemcem
hrobového místa (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a
musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného.
2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout

pronajímateli pohřebiště zejména tyto údaje:
a) jméno a příjmení zemřelé osoby, místo a datum jejího narození a úmrtí
b) jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nájemce hrobového místa,
jde-li o fyzickou osobu
c) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o
právnickou osobu
d) jméno, příjmení, adresu místa trvalého bydliště a další kontakty na osoby, které budou po
smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu
3. Pronájem se sjednává zpravidla na dobu neurčitou, se splatností nájmu zpravidla 5 let
dopředu.
4. Podnájem hrobového místa je zakázán.
5. Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil. Je-li nájemce
fyzická osoba a přechod na určenou osobu není možný, přechází nájem na
manžele/děti/rodiče/sourozence/jejich děti/dědice. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je
povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení
evidence veřejného pohřebiště.
Článek 10
Zánik pronajatého místa
1. Pronájem místa na pohřebišti zaniká, uplyne-li doba, na kterou byl nájem zaplacen a
nájemce nemá zájem o zaplacení dalšího nájemného.
2. Dohodou, po skončení tlecí doby. Vlastník hrobového zařízení je povinen jej odstranit do 6
týdnů od doručení výzvy správce, nedohodl–li se se správcem jinak.
3. Nepřihlásí–li se nájemce po doručení výzvy a není-li znám jeho pobyt, je správce oprávněn
s hrobovým zařízením naložit po 3 letech jako s věcí opuštěnou a odstranit je
4. Zrušením veřejného pohřebiště.
Článek 11
Tlecí doba

Tlecí doba je na základě zákona o pohřebnictví a místních zvyklostí stanovena na 10 let.
Článek 12
Sankce

Porušení povinností stanovených tímto řádem bude postihováno jako přestupek podle zákona
o přestupcích, v platném znění.
Článek 13
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování veřejného pohřebiště,
se řídí zákonem o pohřebnictví.
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí

fikce doručení uplynutím posledního dne úložní doby u pošty.
3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí Obec Kostelní Radouň.
4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit pouze provozovatel
veřejného pohřebiště.
5. Tento Řád byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva Obce Kostelní Radouň dne
30. 7. 2020, usnesení č. 34/2020.
Článek 14
Účinnost

1. Tento Řád nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jeho schválení zastupitelstvem Obce
Kostelní Radouň, tj. 14. 8. 2020. Zasedání zastupitelstva Obce Kostelní Radouň se konalo
30. 7. 2020 a Řád byl schválen usnesením č. 34/2020.
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obce Kostelní Radouň po dobu 15
dní a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na veřejném pohřebišti na místě
obvyklém.

…..………………………
Mgr. Lucie Skořepová
místostarostka

………………………………
Pavel Vaňásek
starosta

Krajský úřad JČ kraje vydal v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a
o změně některých zákonů souhlas s Řádem veřejného pohřebiště Obce Kostelní Radouň na
pozemcích parc.č. 137/2 a 140 v k.ú. Kostelní Radouň dne 28. 7. 2020 pod č.j. KUJCK
94749/2020.

