Město Nechanice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1zákona
č.2561200I Sb., o pohřebnictví a o změně některych zákonů, ve znění pozdějŠích
předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

lrydáváv souladu

s ustanovením § 19

citovaného zékona

ŘeO veřejného pohřebiště města

NECHANICE

Na zakladě usnesení rady města Nechanice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znénípozdějších předpisů schválila tento Řaa veřejného pohřebiště pod
č. us.: 8l21l20l9 ze dne 18. 11 .2019.

Řád veřejného pohřebiště město vydává po souhlasu krajského uřadu Kralovéhradeckého
h,raje ze dne 02. 12.2019, vydaného pod čj.: KUKHK-383281RGI20I9
ČHnek 1
úvodníustanovení
Provozování pohřebiště je nedílnou součástíveřejné infrastruktury a službou ve veřejném
zí$mu v samostatné působnosti obce.

Provozovatelem a správcem veřejných pohřebišť je město Necharrice,IČ 00269191, se
sídlem: Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, zastoupené starostou města.

čHnek2

Působnost řádu pohřebiště
Ustanovení tohoto řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v k.ú. Nechanice na p.p.č I85l3 a
p.p.č. l94l5, v k.ú. Lubno u Nechanic na p.p.č. 3Z1l2 a v k.ú. Suchá u Nechanic na p.p.č. 153,
jehož součástíjsou:
I. místa pro ukládaní lidských pozůstatků do hrobů
II. místa pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobek
III. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
V budoucnu plánované:
IV. vsypová a rczpýIová louka.
pohřební
město Nechanice a dáIe pro subjekty, zajíšťqící
jiných
úkonů,nájemce hrobolých a urnových míst,
služby, pro obstaravatele pohřebních a

ŘaO 3e závazný pro provozovatele

-

objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s
prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní
veřejnost.

1.

čtánek 3
Provozní doba a pořádek na pohřebišti

Pohřebiště je veřejnosti zpřístupněno:
leden, únor, březen, říjen,listopad, prosinec: 7-18 hodin
duben, květen, červen, červenec, srpen,záíí: 7-21hodin

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným
osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních
případech samostatnými dohodami.
2. Návštěvníci jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítěnípozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se
hlučně, pouštět přenosné nosiče zluku, požívatalkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu urěených a polůívat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným úěelům,než k jakým jsou určeny.
J. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na ,,pohřebiště" je zakázán přístup osobám pod vlivem alkoholu nebo omamné a
psychotropní látky.
5. Na,,pohřebiště" je zakánáno vodění zviřat, vyjma asistenčních a vodících psŮ.
6. Na,,pohřebišti" je zakázáno jezdit na jízdníchkolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslích., apod.
7. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíkůa dětských kočáru) mohou na ,,pohŤebiště"
vjíždéta zdňovat se zde pouzo se souhlasem ,,provozovatele" ,,pohřebiště" a při
splnění jím stanovených podmínek.
8, Přístup na ,,pohřebiště" nebo do jeho části může,,provozovatel pohŤebiště" ze
zvláštních důvodů(terénnítlpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou
dobu omezit nebo zakéaat.
9. Dlouhodobé odkládání nádob, náňadí a jiných předmětů na travnaté plochy a místa
kolem hrobov}ch míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčkyje možno na ,,pohřebištích" rozsvěcovat na jednotlivých hrobov}ch
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodnýrrn způsobem zabezpečeny proti vzniku
požáru.
Il. Zhygienických důvodůse nedoporučuje v areálech ,,pohřebišť'o pít vodu
z vodovodních výpustí a bazéni označených tabulkou - nepitná voda. Rovněž není
dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo ,,pohřebiště".
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené
,,provozovatelem pohřebiště", včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Na ,,pohřebišti" je povoleno provádět jakékoli práce polze v takovém rozsahu a
takovým způsobem, který stanoví tento ,,íád".
15. Dozor nad pořádkem na,,pohřebišti" provžtdí,,provozovatel pohřebiště".
16. Všechny osoby, vykonávající činnosti, souvisejícíse zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebniŤí u ostatními

právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Rád a to vždy
s vědomím provozovatele, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu
potřeba.

Čhnek 4

Rozsah poskytovaných služeb
,,Provozovatel pohřebiště" poskytuj e zejména následuj ícíslužby:
a) nájem hrobových míst pro: I. pro hroby, hrobky
II. pro uloženílidských ostatků v urnách
V budoucnu plánované:
III. pro uloženíuren s lidskými ostatky v kolumbáriích
IV. pro vsyp lidských ostatků.
b) vedení předepsané evidence související s provozováním,,pohŤebiště"
c) správu aídržbl,,pohřebiště"včetně komunikací a okolní zelené v areálu

d)
e)

f)

zajištěnísběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů
vykonávání dozoru nad dodržovánímtohoto řádu
zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

Činnosti a služby spojené s pohřbením, exhumací, qýkopem hrobu, manipulaci s lids§ými
pozůstatky si zabezpeéujípozůstalísami u oprávněné osoby takovouto činnost vykonávat. Za
podmínek stanovených v čl. ě. 7 (Ukládání lids§ých pozůstatků a jejich exhumace) a ě1. č. 10
(Podmínky pro oteťeníhrobu nebo hrobky provozovatele pohřební služby).

čHnek 5

Povinnosti o,provozovatele pohřebiště"

,,Provozovatel pohŤebiště" j e povinen:

a) umožnit nájemci ňízeru hrobového zařízeni hrobu nebo hrobky za

b)

c)
d)
e)

0

podmínek

stanovených v článku 9,
umožnit nájemci lůívaníjehohrobového místa a zíízení,,pohřebiště",zajístítpřístup
ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo
hrobového zařízení s qýjimkou případů, kdy je nezbýné, např. v důsledku žívelné
pohromy, zajistit úpravu abezpečný a plynulý provoz na,,pohřebišti'o,
všem osobálrl - zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle
typu hrobového místa,
udržovat aktuální plan pohřebiště s vedením evidence volných hroboqich míst,
vést evidenci související sprovozováním,,pohřebiště'o vrozsahu dle § 21. zákona o
pohřebnictví formou vánané knihy, nebo v elektronické podobě s ročnífrekvencí
qitisku a j ej ich sv ézáním,
v případě zékazu pohřbívaní bezodkladně písemně informovat nájemce hroboqých
míst, pokud je mu znélma jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto
zákazuv místě na daném pohřebišti obvyklém.

V

případě rušenípohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zéŮ<ona o
pohřebnictvi a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněnýmosobám a veřejnosti
splnit veškerou informaění povinnost.

Hrobová místa správce zílr;uje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelenó
řady či skupiny hrobů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený
prostor.

Zabezpeěovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetnéúdržbyveřejných travnatých ploch,
opuštěných hrobových míst, společných hrobů avyhrazených ploch.

Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými

i

zpopelněnými
lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených
zékonemo pohřebni ctví atímto Řádem.
Písemně upozornit nájemce na skončenísjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím
skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v
místě na daném pohřebišti oblyklém, nejméně 60 dnů před skončenímsjednané doby
nájmu.

čtánek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájem hrobového místa vzniká na základé smlouvy o nájmu hrobového místa uzavíenémezi
pronajímatelem - provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu).
Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určenídruhu hrobového místa,
qýši nájemného, popřípadě jeho rozměry.

V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí b;it doba, na niž se
smlouva o nájmu ttzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla blit dodržena tlecí doba
stanovenapro pohřebiště v čl. č. 8, tlecí doba.

Platn;im uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo
zŤíditnamístě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudovaní náhrobku a hrobového zařizeni
(rtím, krycí desky, apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy,
tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nájemce je povinen vlastním nákladem provádět údržbupronajatého hrobového místa
a hrobového zařízenív následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistít úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
b) zajtstít, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem
narušujícírnestetický vzhled okolí a pruběžně zajišťovatúdržbuhrobového
místa a hrobového zaíízenitak, aby jejich stav nebrarril uživáníhrobových míst
ostatních nájemců,
c) odstranit věas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček
a dalšípředměty, které narušují estetický vzhled,,pohřebištěoo,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita,
a ohrožuje tak zďraví, žívotynebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájemce
neučiní,po uplynutí lhůty uvedené ve výzvé provozovatele, je ,,provozovatel
pohřebiště'o oprávněn zqistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobového místa.
Do veřejné zeLené na ,,pohřebišti", včetně ,v.ýsadby nové veřejné zeleně, zasahovat
pouze se souhlasem,,pfovozovatele pohřebiště".
Oznamovat,,provozovateli pohřebiště" veškerézměny údajů,potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
Uloženílidských pozůstatkůa lidských ostatků nebo jakékoli dalšínaHádání s nimi
provádět jen způsobem, kteqý je v souladu s článkem 7.
Je zakánáno odkládat díly hrobového zaíízenína sousední hrobová místa, nebo je
opírat o sousední hrobová zaŤízení.
PŤi užíváníhrobového místa je nájemci zakžrz:éno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky můženájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti
pouze s vědomím provozovatele.

7. Byl-li

8,

nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k
vyklizení hrobu od moviQich i nemovi!ých věcí, v souladu s § 2225 občanského
zákoníku při skončenínájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od
skončenínájmu. Při odevzdání hrobového zaŤizení nebo hrobky si nájemce vezme vše,
kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v
souladu s § 493 občarrského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
Po zžniku nájmu Se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na
dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské

ostatky v pruběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné
ýwžítúroveň dna hrobu, uložíse lidské ostatky v souladu se zákonem o pohŤebnictví
na témžepohřebišti (společný hrob).
9. Některá hrobová zaíízeninebo hrobky lze provozovateli pohřebiště darovat písemnou
darovací smlouvou.

článek 7

1.

a

J.

4.

5.

6.

7.
8.

Ukládání lidslých pozůstatkůa exhumace lidslých ostatků
Lidské pozůstatky můžedo hrobů a hrobek ukládat pouze oprávněná osoba

-

provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, kte4ý na zákJadě smlouvy
svypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky. (viz čl. 10,
podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby), vždy se
souhlasem ,,provozovatele". Obdobně to platí i o provádění prací spojených se
zaj išťovránímexhumací.
Zpopelněné lidské ostatky je možnéuložit na ,,pohřebišti" vždy jen se souhlasem
,oprovozovatele" a způsobem, který stanoví. Nezpopelněné lidské ostatky musí b}t
uloženy v hrobě po tlecí dobu, která se zřetelem ke složenípůdy musí trvat minimálně
10 let. Před uplynutím tlecí doby mohou bý do téhožhrobu uloženy dalšílidské
pozůstatky, pokud je možnéje umístit nad uroveň naposledy pohřbených lidských
pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
Všechny rakve, včetně exhumačních musí brt oznaěeny štítkem obsahujícím
minimálně jméno-zemřelého, datum narození, datum úmrtí,den pohřbu a nénvem
provádějícípohřební služby. Před spuštěním do hrobu musí b}t víko rakve pevně a
trvale spojeno šroubem se spodní částírakve.
Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době
zetli spolu s lidskými ostatky, tzn., nesmí obsahovat díly z PVC a jiných
nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví a jejich nátěru
nesmí býpoužity toxické látky.
Pro pohřbívání do hrobek je nutno použítrakve s maximálním rozměry 2,15 a 0,85 m,
a to celodubové nebo zjiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční
zittkovávložkanebo kovové s nepropustným dnem, nebo dle ČSN Rakve.
Před uplynutím tlecí doby mohou b}.t lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci
v trestním Ťízenípředseda senátu nebo státní zástupce. Bez ohledu na uplynutí tlecí
doby doložínájemce hrobového místa k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí
úmrtním listem, pruvodním listem k přepravě téla zenřelého (úmrlčípas) dle § 22
odst. 2 a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občarrského zákoníku.
Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal, provozovatel pohřebiště zajistí při
exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl
vyloučen přenos možnénákazy.
pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li bý
rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.
hroby pro ukládaní lidských pozůstatkůmusí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí b}t u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u
dědí mladších 10let nejméně I,2m,
b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
c) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uloženído hrobu zasypána
zkypřenou zeminou ve qýši minimálně 1,2 m.

čHnek 8

Tlecí doba
V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice je na základé zákona o pohřebnictví a
tímto řádem stanovena Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobů na
,,pohřebištích"
,, pohřebiště" LUBNO 10let
,,pohřebiště"

NECHANICE

,,pohřebiště"

10 let

SUCHÁ l2let

čUnek 9
Podmínky zřlzení hroblry, náhrobku, hrobového zaíizení
1. Nájemce hrobového místa je povinen píi užívanihrobového místa postupovat takto:
hrobové zaíízenízříďit v souladu s ustanoveními člránku 7. Před zahájením prací si
vyžádat písemný souhlas ,,provozovatele pohŤebiště" a řídit se při provádění prací jeho
pokyny: má-li b}t zíízenahrobka, předat ,,provozovateli pohřebiště" k odsouhlasení
dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a Ťez hrobkou s uvedením
jména a adresy rca|izátora zálméru, po dokončeníhrobky požádat ,,provozovatele
pohřebiště" o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými ,,provozovatelem

pohřebiště" k trvalému užívání hrobky.
náhrobku, hrobového zŤízenína ,,pohřebišti", nebo úpravě jíž
je
existujících oprávněn pouze nájemce hrobového místa, nebo jím zmocněná osoba, po
předchozím písemnémsouhlasu ,,provozovatele pohřebiště" za jím stanovených
podmínek, které jsou dále upřesněny v nájemné smlouvě.
Podmínky ke zřízení hrobového zaŤizení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
a) určírczméry, tvar hrobového zaŤizení, případně druh použitéhomateriálu,
minimalní hloubku zákIadi, odstupňování hrobového zařizení ve svahovitém terénu,
šířkuuliček mezi hrobovým zaŤízením,způsob uloženízeminy a odpadu pít zřizováni
hrobového zařízeni,jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zaŤízenímusí
bytmezi sebou pevně kotveny.
b) zákJady musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se
zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. Musí odpovídat

2. Ke áotovení hrobky,

3.

půdorysným rozměrům díIa a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí
minimálně 80 cm.
ď) záMady památníků,náhrobků nebo stél musí b;it zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiv a.
e) přední azaďní rámy hrobu nebo hrobky musí b;it v jedné přímce s rámy sousedních

hrobů.
Při stavbě hrobky je navíc
a) vyťvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a
odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, rnýkopu
pro požadovaný počet rakví), navrhnout materiály a hlavní konstrukění prvky věetně
požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízenim kamenickou firmou (základové
pasy, beton,výďuže, betonové tvárnice) nazákladé předloženého statického qýpočtu
b) provést uloženípřebytečné zeminy (zajištěníoddělení případných lidsk}ch ostatků,
na|ožení, odvoz a uloženízemíny na skládku, dodržování hygienických předpisů a
opatření)
c) zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pto patra, zalít
betonem a zhotovit odvodnění, ukončit stavbu (betonorný věnec, popř. áotovení
vnitřního zaktytí stropnicemi a následnáizolace proti powchové vodě)

d) dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného

otevření bez nutnosti demontáže hrobového zaíízeni
e) obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén, protokolámě předat stavbu vČetně
souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu uživat.
4. V pruběhu zhotovování, ,ídržby,oprav nebo odstraňování hrobky, hrobového zařizení na
,,pohřebišti" odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku a nesmí být
omezována pruchodnost cest a uliček na,,pohřebišti".
5. Po skončeníuvedených prací je nájemce povinen na svůj naklad uvést okolí příslušného
hrobového místa a místa, která při práciznečistil, do původníhostavu.

čHnek 10

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební sluŽby
1. Provozovatel pohřební služby smí oteťíthrob nebo hrobku na pohřebišti pro uloŽení
lidských pozůstatků,nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelŮm,
pokud provozovatel pohŤebiště obdržív dostatečném předstihu před samotným otevřením
hrobu nebo hrobky

a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového

zaŤizeri o

otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,

b) kopii té části smlour,y uzavíené mezí provozovatelem pohŤební sluŽby a
r,ypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, lďerá pŤikazuje pohřbít do příslušného
hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby
a o oprávněnosti r,ykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z žívnostenskéhorej stříku),
d) prohlášení, že uvedené ptáce zajisti provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitímvlastních pomůcek i nářadí a na vlastní
odpovědnost,

Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem pohřebiště sezniámen s řádem pohřebiště, místnímipodmínkami a s jinými
informacemi nezbytnými pro bezpeénéanezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby,
provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli
a) zkontrolovat pruběh prací, stav ýkopu a pažení,dohlédnout na zabezpeČení
lykopané 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 ptáce neprodleně pozastavit.
4. Oteťeníhrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možnéprovést
jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlel;ými
lidskými ostatky.
5. Provozovatel pohřebiště mtňe odmítnout otéťeníhrobu nebo hrobky, jsouJi k tomu
závažnédůvody, napŤ. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely b;ýt
přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho
porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťoqfchsréžek,nebo pokrytí povrchu

2.

sněhem a ledem.

6. Provozovatel pohřebiště zajistí při oteťeníhrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby
nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možnénákazy.
9. Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky
hradí ten, kdo o otevření požádal

čHnek 11

Sankce
Řaau bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 25112016 Sb.,
o některych přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba
porušípodmínky uložené v tomto Rádu při konaní pohřbu nebo pietního aktu.
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zékona o pohřebnictví
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachazí s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky
na pohřebišti způsobem dotýkajícímse důstojnosti zemŤelého nebo mravního cítění
veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohŤebišti konečnou rakev s
lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku
nebo neoprávněně provádí exhumaci,
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do qfše 100 000,- Kč ve smyslu § 26
zékonao pohřebnictví.
1. Porušení tohoto

ČHnek 12
ostatní ustanovení
1. prár,ní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí

ziákonem o pohřebnictví.

2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí
fikce doručeníuplynutím posledního dne uložnílhůty u pošty.
3. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuálni žádosti můžeschválit provozovatel pohřebiště.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hroboqfch zařízeni, jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na izemí památkového zájmu, či jsou v seznamu
válečných hrobů a pohřebišť vďahqí se na péčio ně zvláštní právni předpisy.

čtánek ls
Zrušujícíustanovení

Dnem nabytí účinnostitohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád
pohŤebiště, schválený radou města Nechanice dne 25. 09. 2003, pod číslemusnesení
lIl2512003.
čHnet< 14
závěrečnéustanovení
1. Tento řád je účinnýdnem 01. 01. 2020.
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na uřední desce MěÚ Nechanice po dobu 15-ti dnů
a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí bl.t vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

Mgr, Hana

r,,wěšeno:
sejmuto:

