Řád veřejného pohřebiště města Hořice
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz starého a nového hřbitova
v Hořicích na Gothardě.
2. Provozovatelem pohřebiště je ve smyslu § 16 zákona č. 256/2001 Sb. město Hořice.
3. Správu pohřebiště zajišťují Technické služby Hořice spol. s r.o., Čelakovského 1457,
Hořice 508 01 (dále jen správce).
4. Řád je závazný pro provozovatele, správce pohřebiště, subjekty zajišťující pohřební služby,
nájemce hrobových míst a ostatní návštěvníky pohřebiště.

Čl. II.
Provozní doba
Pohřebiště je přístupno veřejnosti takto :
březen až říjen
od 7.00 h. do 20.00 h.
listopad až únor
od 8.00 h. do 18.00 h.
v den památky zesnulých a
předcházející pátek, sobota a neděle od 7.00 h. do 21.00 h.

Čl. III.
Rozsah poskytovaných služeb
1. Správce pohřebiště zajišťuje tyto činnosti :
a) nájem místa pro hroby a hrobky
b) nájem místa pro uložení žehrových ostatků v urnách a vsypové loučce
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a veřejné zeleně
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
e) odvoz odpadků
f) provoz veřejného WC
g) zveřejňování informací , které se vztahují k provozu hřbitova a to na obvyklých vývěsních
místech
2.

Na pohřebišti jsou na základě smluvních vztahů poskytovány další služby
(nezajišťuje správce):
a) pohřbívání
b) ukládání, případně vyzvednutí uren
c) ukládání žehrových ostatků na vsypové loučce
d) výkopové práce související s pohřbem nebo exhumací
e) montáž, opravy a případně odstranění hrobových zařízení

Čl. IV.
Povinnosti a činnost správce pohřebiště
1)

2)

Správce pohřebiště je povinen :
a) Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené a číselně označené hrobové místo.
U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem
pohřebiště.
b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek
stanovených v článku IX.
c) Umožnit nájemci užívání pronajatého hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit
přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo
hrobového zařízení.
Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené
řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok
na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. V.
Pronájem hrobových míst
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Správce pronajímá hrobová místa na dobu určitou a to na základě písemné smlouvy.
Dobu pronájmu hrobového místa v případě pohřbení lidských ostatků do země musí
odpovídat tlecí době a je nejméně 15 let. Nájem hrobového místa se prodlužuje
zpravidla o 10 let.
V případě uložení urny není stanovena minimální délka nájmu, nájemní smlouva se uzavírá
zpravidla na 10 let.
Uzavření nájemní smlouvy a zaplacení úhrady za pronájem opravňuje nájemce k zřízení
hrobového zařízení.
Po ukončení pronájmu je nájemce povinen odstranit na vlastní náklady hrobové zařízení. V
případě,že se tak nestane,bude správce postupovat dle § 25 odst. 9 zak. č. 256/2001 Sb.
Podnájem hrobového místa není povolen.

Čl. VI.
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku IX. Před zahájením prací si vyžádat
písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být
zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení stavební dokumentaci.
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.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce
hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
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. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na
daném pohřebišti nebo jeho části.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět
jen způsobem, který je v souladu s článkem VIII.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku II.

Čl. VII.
Povinnosti návštěvníků, pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tz. zejména chovat se
hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, 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. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II.
tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
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. 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.
7. 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.
8. Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na
plochy, které jsou na vsypové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je
oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst
odstranit.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na
vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených
plochách.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a
studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při
údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a do odpadkových košů
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších
předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl. VIII.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a
jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky do hrobů mohou být ukládány pouze s vědomím správce pohřebiště, a
to buď oprávněnou osobou nebo organizací zajišťující pohřební služby. Totéž platí pro
provádění exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. 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.
4. 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.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85m, a to:
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště
nebo jiná oprávněná osoba provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice .
7. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

Čl. IX.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky prací na pohřebišti
Na pohřebišti lze zřizovat hrobová zařízení pro pohřbívání do země a ukládání
zpopelněných ostatků v urnách za těchto podmínek :
1.

Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy
sousedních hrobů.
2.
Vlastní náhrobek a rámy musí být vzájemně pevně spojeny.
3.
Základy hrobového zařízení musí být provedeny do hloubky
minimálně 60 cm od terénu a musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu
(beton, cihelné nebo kamenné zdivo)
4.
Po dokončení prací je třeba okolí hrobu uvést do původního
stavu.
5. Veškeré práce související ze zřízením nebo rekonstrukcí hrobového zařízení musí být
projednány se správcem pohřebiště.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1.

Právní vztahy neupravené tímto řádem se
řídí zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění.
2.
Vyjímky z řádu pohřebiště může na základě
individuální žádosti povolit provozovatel.
3.
Tento řád byl schválen usnesením Rady
města Hořice č. 30/2003 dne 1.12. 2003
a nabyl platnosti 15.12.2003
4. Řád pohřebiště platný od 1.1.2000 se ruší dnem 14.12. 2003

………………………………………..

Mgr. Ladislav Vrba- starosta města

