Obecně závazná vyhláška č. 1/2002
Obce Křtiny z 30.10.2002,
která stanovuje

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Zastupitelstvo Obce Křtiny na základě § 19 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů vydává tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává
Řád veřejného pohřebiště
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Pohřebiště je veřejné místo, které slouží k rozloučení se zemřelými a k pietnímu
pohřbívání zemřelých nebo ukládání jejich zpopelněných ostatků. Úcta k památce zemřelých
a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebiště vyžaduje, aby
pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech zdravotních a
jiných předpisů. Pohřebiště se nachází na parcele č. 39, katastrální území Křtiny.
Čl. 2
Působnost Řádu veřejného pohřebiště
1. Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se vztahují na areál místního hřbitova ve
Křtinách.
Součástí pohřebiště jsou :
prostor určený k pohřbívání - jednohroby, dvojhroby, hrobky, urnová místa, zařízení pro
hrobníka, oplocení, komunikace, vodovodní přípojka a další zařízení umístěné na hřbitově
provozovatelem.
2. Řád veřejného pohřebiště je závazný pro provozovatele hřbitova, pro subjekty zajišťující
pohřební služby, nájemce hrobových míst, návštěvníky hřbitova vč. osob, které zde s
prokazatelným souhlasem provozovatele hřbitova provádějí práce.
Čl. 3
Správa hřbitova
1. Provozování pohřebiště ve Křtinách zajišťuje provozovatel – Obec Křtiny.
2. Provozovatel hřbitova:
- pečuje o čistotu a vzhled pohřebiště, udržuje místa bez nájemců, provádí běžnou údržbu
cest a oplocení,
-

zřizuje nájem místa pro hroby, hrobku nebo urnu občanům, vede jejich evidenci a
provádí fakturaci nákladů

-

vede evidenci o pohřbívání zemřelých, o ukládání zpopelněných ostatků, vede plán
pohřebiště

Čl. 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu areálu pohřebiště
d) zajišťování likvidace odpadu

Čl. 5
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené místo.
b) umožnit nájemci hrobového místa zřízení hrobu nebo hrobky za podmínek
stanovených v článku 9.
c) umožnit nájemci hrobového místa užívání jeho hrobového místa a zařízení
pohřebiště , zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů
do hrobového místa nebo hrobového zřízení s výjimkou případů, kdy je
nezbytné, např. v důsledku živelné 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 možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do
hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a
vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do
původního stavu.

Čl. 6
Pohřbívání zemřelých a ukládání zpopelněných ostatků
1. Na pohřebišti ve Křtinách se pohřbívají zpravidla zemřelí s trvalým bydlištěm ve Křtinách,
Habrůvce, Březině a Bukovině.
2. Na pohřebištích se pohřbívají rovněž těla zemřelých, která byla v uvedených obvodech
nalezena.

3. Dovolují-li to provozní podmínky,lze provést pohřbení zemřelých i z jiných měst a
obcí,pokud o to požádá objednatel pohřbu.
4. Zemřelí mohou být na hřbitovech pohřbeni jen s předchozím souhlasem provozovatele
hřbitova, který vede řádnou evidenci o místě a způsobu uložení ostatků.
5. Na pohřebišti ve Křtinách mohou být uloženy také zpopelněné ostatky bez ohledu na to,
kde byl zemřelý zpopelněn.
6. Uložením urny do hrobu nesmí být omezeno pohřbívání ostatků v rakvi.
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 zjevně použity toxické látky.
8. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
-

celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková
vložka

-

kovové s nepropustným dnem.

Čl. 7
Nájem místa pro hrob, urnu nebo hrobku
1. Provozovatel pohřebiště pronajímá místo pro hrob nebo urnu na základě písemné smlouvy
o nájmu na dobu 11-ti let, v případě nájmu místa pro hrobku na dobu 20-ti let. Po každém
uložení zemřelého však minimálně na tlecí dobu, která činí z rozhodnutí okresního hygienika
v Blansku 11 let.
2. Nájmem místa na pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vznikne
nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, upravit povrch
místa a zřídit hrobové příslušenství podle rozměrů a dispozic daných provozovatelem
hřbitova.
3. Nájem k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením o provedené úhradě za
nájem místa a služby s nájmem související. V případě sporu dědiců o hrobové místo se právo
k místu prokazuje právoplatným dokladem o dědickém řízení.
4. Prokázání jiným způsobem lze připustit, učiní-li osoba, jež právo uplatňuje, písemné
prohlášení u provozovatele hřbitova, že je oprávněnou osobou se vztahem k místu na
pohřebišti a odpovídá za veškerou škodu, která by provozovateli hřbitova vznikla, pokud by
se toto prohlášení ukázalo nepravdivým.
5. Výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související stanoví provozovatel
pohřebiště na každý započatý m2 v souladu s platnými předpisy o cenách.

Čl. 8
Hrobové příslušenství

1. S hrobovým příslušenstvím (s rámem, pomníkem a pod.) je oprávněn disponovat jen
vlastník tohoto příslušenství. Zemře-li, přechází vlastnické právo k hrobovému příslušenství
na jeho dědice.
2. Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost osob a vlastník ve lhůtě stanovené
provozovatelem pohřebiště nesjedná nápravu, je provozovatel oprávněn provést potřebná
opatření na náklad vlastníka hrobového příslušenství či nájemce hrobového místa.
3. Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí provozovatele pohřebiště odstraňovat.
Na požádání provozovatele pohřebiště je občan povinen při odvážení nebo odnášení
hrobového příslušenství prokázat provozovateli pohřebiště oprávnění s tímto nakládat.
4. Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobovému příslušenství nebo hrobce je
nabyvatel povinen oznámit provozovateli pohřebiště. Rovněž na požádání provozovatele
pohřebiště je nájemce povinen prokázat vlastnické právo k hrobovému příslušenství (doklad o
způsobu nabytí).

Čl. 9
Stavby na hřbitově
1. K vybudování jakékoliv stavby na hřbitově nebo k úpravě stavby již existující, zejména
náhrobku, hrobky je třeba předchozí souhlas provozovatele pohřebiště. Udělením souhlasu
nejsou dotčena příslušná ustanovení stavebního zákona.
2. Při provádění stavby nebo její úpravy se musí stavebník podřídit pokynům provozovatele
pohřebiště. V průběhu stavby je povinen udržovat pořádek a potřebný materiál je povinen
ukládat na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Provozovatel pohřebiště
může vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s tímto řádem a jinými
obecně platnými předpisy.
3. Při provádění stavby nebo její úpravě je nutno dodržovat zejména tyto podmínky:
a) Základy pro pomníky musí být provedeny do nezamrzající hloubky, to je minimálně 60
cm pod úrovní terénu a musí být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám pak do
hloubky minimálně 30 cm pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí
přesahovat do pohřbívací plochy.
b) Dle stanoviska okresního hygienika musí být na všech hřbitovech v Blansku dno i
prohloubeného hrobu nejméně 0,5 m nad hladinou spodní vody.
c) Pohřbívací plocha musí být u všech hrobů, hrobek a urnových míst zachována dle
dispozic provozovatele a to v těchto rozměrech:
- jeden hrob nebo hrobka jako celek 2,5 x 1,5 m
- dětský hrob 1,5 x 0,9 m
- hrob u dítěte mladšího 3 let 0,5 x 1,0 m
d) Vrstva hlíny určená k zakrytí rakve musí být nejméně 1,20 m (měřeno od horní plochy
rakve k povrchu), tzn. 1 m po slehnutí.
e) Uličky mezi hroby, hrobkami a urnovými místy musí ve vzdálenosti 0,30 - 0,50 m od
boční stěny hrobů, dle plánu hřbitova.
f) Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.

4. Stavebník hrobky je povinen před započetím stavby předložit provozovateli hřbitova
projekt včetně stavebního povolení.
5. Po skončení prací je stavebník povinen na svůj náklad vyčistit okolí a uvést ho do
původního stavu. Ukončení prací je stavebník povinen nahlásit provozovateli pohřebiště.

Čl. 10
Zánik nájmu místa pro hrob, hrobku nebo urnu
1. Není-li známa k adresa nájemce místa, provozovatel pohřebiště upozorní na možnost
zániku nájmu k místu veřejnou vyhláškou.
2. Po zániku nájmu k místu, pokud se nájemce o nové uložení ostatků nepostaral, se
zetlelé ostatky z hrobu uloží do země na vyhrazeném místě na pohřebišti, popel z uren
se smísí se zemí.

Čl. 11
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti je viditelně vyznačena
u vchodu na hřbitov a je stanovena následovně :
duben – říjen ……………….. 6 – 21 hod
listopad – březen ……………7 – 19 hod
Provozovatel pohřebiště může dočasně omezit v odůvodněných případech vstup na
pohřebiště.

Čl. 12
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Nesmí se chovat hlučně,
pouštět radiopřijímače, kouřit,používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky,
odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho
vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 9
tohoto řádu.
3. Dětem do 8 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělých osob.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými
zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách , skateboardech a
kolečkových bruslích.

6. Motorová vozidla a jiné mechanizmy mohou na hřbitov vjíždět jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště. .
7. Svítilny a svíčky lze na hrobech rozsvěcovat tehdy, pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena proti požáru.
9. Je zakázáno odnášet z pohřebiště kropící konce a jiné zařízení, které je majetkem
provozovatele pohřebiště. Dále je zakázáno používat a odnášet vodu z areálu pohřebiště a
používat ji k jiným účelům než je zalévání zeleně a údržba hrobového zařízení.

Čl. 13
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky mohou do hrobů a hrobek ukládat pouze osoby k tomu oprávněné
(Pohřební služby) se souhlasem provozovatele 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
provozovatele pohřebiště.
3. Ostatky zemřelých uložených v rakvi mohou být pozůstalými z hrobu vyzvednuty po
uplynutí tlecí doby (11 let) se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele
pohřebiště.
4. K vyzvednutí nezetlelých ostatků je třeba souhlasu okresního hygienika. Exhumaci musí
být přítomen provozovatel pohřebiště. Exhumaci lze provádět výjimečně, ze zvlášť
závažných důvodů např. na požádání soudu. Náklady spojené s exhumací hradí žadatel.

Čl. 14
Výsadba na hřbitově
1. Stromy a keře lze na hrobech vysazovat po předchozím písemném povolení provozovatele
pohřebiště.
2. Provozovatel pohřebiště může požádat nájemce o odstranění stromů nebo keřů na hrobech
vysazených před nabytím účinnosti tohoto řádu, uzná-li to za potřebné z hlediska celkového
vzhledu pohřebiště, či jiných závažných důvodů. Neodstraní-li nájemce výsadbu ve
stanoveném termínu, může tak učinit provozovatel pohřebiště, a to bez náhrady.
3. Při likvidaci stromů je nutno postupovat dle platných předpisů .

Čl. 15
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 11 let.

Čl. 16
Zákonné sankce
1. Porušení této vyhlášky nebo nesplnění některé povinnosti touto vyhláškou stanovené je
přestupkem nebo správním deliktem podle zvláštních předpisů, zejm. podle zákona č.
256/2001 o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávnění provádět pověření zaměstnanci
provozovatele veřejného pohřebiště. Tyto osoby současně mohou stanovit podmínky a lhůtu
pro zjednání nápravy.
3. Uložením sankce dle zvláštních předpisů nejsou dotčeny obecně platné právní předpisy o
náhradě způsobené škody.

Čl. 17
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší Řád pohřebiště ze dne 12.1.1998.

Čl. 18
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena dne 30.10.2002 a nabývá účinnosti 15. dnem
po jejím vyhlášení.

Ing. Jiří S e d l á k
místostarosta

Ing. Stanislav K l í m a, CSc.
starosta

