Obec Želenice vydává
dne 7. 4.2Ot6

Řád veřeiného pohřebiště

- obecní,hřbitov -

urnovÝ hái v Želenicích

Zastupitelstvo obce Želenice se na svém zasedánídne7.4. 2016 usneslo vydat na základě § 16 odst. 1
a § 19 zákona č. 25612001, Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisůavsouladus§lOa§84,odst.2písm.izákonač.1,28{ZOOOSb.,oobcích,vezněnípozdějších
předpisů tento řád veřejného pohřebiště.

článek r
úvodní ustanovení

1-. Řád upravuje provoz pohřebiště (hřbitova - urnového háje) obce Želenice na pozemkové

2.
3.

parcele č.5511, o výměře 1473 m2v k. ú. Želenice u Mostu.
Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením §
]" zákona 256/2OOt Sb., o pohřebnictví.

1_8

odst.

Tímto řádem jsou povinni se řídit správce hřbitova, nájemci hrobových míst, zaměstnanci
jiných organizací, kteří zde provádějí se souhlasem správce práce a všichni ostatní návštěvníci.

článek z
pořádek na pohřebišti

1.

Z.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návštěvhíci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, ktelé by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítěnípozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se
hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívatalkoholické nápoje, omamné a psychotropní
látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho
vybavení kjiným účelůmnež kjakým jsou určeny.
Děti do 10let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám.
Na pohřebiště je zakázán přístup s volně pobíhajícímipsy, kočkami a jinými zvířaty.
Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdníchkolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových

bruslích.
výjimkou invalidních vozíků)mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se
souhlasem správce pohřebiště a při splněníjímstanovených podmínek.
Přístup na pohřebiště nebo jeho části můžesprávce pohřebiště z oprávněných důvodů(např.

Vozidla

(s

terénní úpravy) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat).
Ukládání nádob, nářadía jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno.
'''
Svítilny nebo svíčkyje možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech

pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku

požáru.

V odůvodněných případech můžesprávce pohřebiště používáníotevřeného ohně (svíček)

omezit nebo zakázat.

10. Z hygienických důvodůnení dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě. Tato
voda je určena k provozním účelůmsprávce pohřebiště a na zalévánízeleně na pronajatých
hrobových místech.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo (do kontejneru pod hřbitovem). V případě
zavedení třídění odpadu na pohřebišti je nutno opatření respektovat.

12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebíště včetně nové výsadby bez jeho souhlasu.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možnése souhlasem správce
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu (zákon č. 84/L99O Sb., o právu shromaždbvacím, ve znění pozdějších
předpisů).

14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanovítento řád.
15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště

-

obec.

článek g
Rozsah služeb poskvtovanÝch na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje tyto služby:

a)

Pronájem hrobových míst.

c)

Vedení gvidence o hrobových místech a o uloženílidských ostatků.
Správu a údržbupohřebiště vč. komunikace a okolí, zeleně v areálu pohřePiště.

b)

d)
e)

Zajišťovánílikvidace odpadu.

Umožňuje ukládání

K rozsahu

1popelněných

...

služeb uvedených v bodě

e)

ostatků

je nutný předchozí souhlas či oznámení správci pohřebiště.

č!ánek 4
pohřebiště
v souvislosti s náimem hrobovÝch míst
Povinnosti a činnost správce

1.
2.

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hr,obového místa uzavřené mezi
provozovatelem pohřebiště (správcem pohřebiště)jako pronajímatelem a nájemcem.
Správce pohřebiště je povinen:
a) Předat nájemci hrobové místo (urnové) k užívánívyznačené,číselněoznačenéhrobové

místo o výměře do 1,5 m2.
b) Umožnit hájemci zřízení hrobového zařízení (hrobu) o výměře do

1_,5

m2'

c) Umožnit nájemciužíváníjeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup

jakýchloli zásahů do hrobového místa nebo hrobového
zařizení, s výjimkou případů, kdy je nezbýtné např. v důsledku živelnépohromy bezodkladně
zajistít bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je potřeba provést kamenosochařské
k hrobovému místu, zdržet se

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
místo uvést do původníhostavu.

3.

a

vznikne-li škoda, je správce povinen hrobové

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny
hrobŮ a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na indívíduálníumístění
mimo vymezený prostor.

článek s
povinnosti náiemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při udržováníhrobového místa postupovat takto:

t.
2.

Hrobové zařízení zřídit s předchozím souhlasem správce pohřebiště a řídit se při provádění
pracíjeho pokyny.
Provádět údržbu pronajatého hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím
způsobem:
a)Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžnězajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízenína vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užíváníhrobových míst ostatních
nájemců a dalších osob.
b) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíčeka další

předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
c) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak
zdravÍ, Životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní,je správce pohřebiště

3.
4.
5.
6.

oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončenínájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimibude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
Oznamovat správci pohřebiště veškerézměny údajů,potřebných pro vedení evidence
pohřebiště nebo jeho části.
Strpět číselnéoznačeníhrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na
daném pohřebišti nebo jeho části.

Vznik a zánik nájmu hrobového místa se řídí§ 25 zákona.
článek s
zřizování hrobového zařízenía podmínkv provádění prací na pohřebišti

1.

Podmínky pro zřízeníhrobového zařízení - hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce záktadové spáry, která činí
60 cm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosnéhomateriálu,

odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu, železobetonu, kamenného
zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

2.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

Po ukončeníprací na pohřebištije nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původníhostavu.

článek z.
Sankre
Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona č. 200/1.990 Sb., o přestupcích a zákona č.

tz8lzooosb.,

článek 8
Účinnost
Tento řád obce Želenice nabývá účinnostidnem 23. 4.2016
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l
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