Obecně závazná vyhláška číslo 5 – Pohřební řád
Obec Zhoř u Tábor
Řád veřejného pohřebiště
ObecZhoř u Tábora jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle §16
odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
479/2001 Sb. (dále jen zákon) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád
veřejného pohřebiště ( dále jen řád).
1. Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz na hřbitově ve Zhoři u Tábora, jehož provozovatelem a správcem je
obec Zhoř u Tábora.
2. Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje jako
nepřetržitá.
3. Pořádek na pohřebišti
a) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržovat se takového jednání, které by se
dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti; tzn.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Zejména chovat se hlučně, používat alkoholické nápoje, omamné látky, odhazovat odpadky
mimo nádob a prostor k tomu určený.
Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech a koloběžkách.
Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět pouze se souhlasem
správce pohřebiště, chodci mají vždy přednost před vozidly.
Přístup na pohřebiště nebo do jeho částí může správce pohřebiště z oprávněných důvodů na
vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů není v prostoru pohřebiště dovoleno.
Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcet pouze, pokud jsou zabezpečeny proti
vzniku požáru. V odůvodněných případech ( např. dlouhotrvající sucho) může správce
pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.
Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo a dodržovat jejich třídění.
Návštěvníci nejsou oprávněni provádět zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště,
včetně výsadby nové zeleně, bez jeho souhlasu.
Na pohřebišti je poveleno provádět jakékoliv práce v takovém rozsahu, který stanoví tento řád.
Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

4. Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení administrativy související s vedením evidence o hrobových místech a o uložení
lidských ostatků.
c) Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
d) Voda k zalévá zeleně a úklidu pohřebních míst je k dispozici ze studně. Voda není pitná!

5. Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci zřízení hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených
správcem.
c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobovéhozařízení
s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz
pohřebiště, nebo kdy je potřeba provést pohřbení do sousedního hrobu. Kamenosochařské
práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu k 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) Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

6. Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
a) Hrobové zařízení zřídit v souladu s podmínkami správce. Před zahájením prací si vyžádat
souhlas správce pohřebiště a řídit se jeho pokyny.
b) Provádět údržbu pronajatého místa a hrobového zařízení a dodržovat následující ustanovení:
- v nejkratší možné době od pohřbení do hrobu zajistit úpravu hrobového místa
( nejdéle do 3 měsíců)
- Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady
tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob
a nenarušoval estetický vzhled pohřebiště a nečinit újmu ostatním nájemcům
hrobových míst.
- Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a
ohrožuje tak zdraví nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučinil, je správce
pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobu.
- Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně zasahovat pouze
se souhlasem správce pohřebiště.
- Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,
odstranit hrobové zařízení včetně uren a ostatků.
- Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště.
- V dohodnuté době plnit své finanční závazky vyplývající z nájmu hrobového místa.
- Ponechat označení hrobů způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
- Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
provádět jen způsobem, který je v souladu se zákonem.

7. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace
a) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat nájemce hrobového místa se souhlasem
správce pohřebiště, stejně jako o pracích spojených se zajišťováním exhumace.
b) Zpopelněné lidské ostatky je možno uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem obvyklém.
c) Přímou manipulaci s lidskými pozůstatky uloženými v hrobkách může nájemce provádět
pouze se svolením okresního hygienika.

8. Tlecí doba
Tlecí doba, stanovená pro ukládání lidských ostatků do hrobů činí 10 let.

9. Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
a) Pro zřízení hrobového zařízení ( hrobu, hrobky, náhrobku apod.) je nutný souhlas správce
pohřebiště.
b) Podmínky a technické parametry pro zřízení hrobového zařízení hrobu a hrobky

stanovuje a schvaluje správce pohřebiště.
c) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry,
která činí.600 mm.
d) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
e) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
f) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

10.Účinnost
Tento řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 6.3.2009 a nabývá účinnosti patnáctým dnem
následující po jeho vyvěšení

……………………………..

………………………………

Starosta obce Zhoř u Tábora

místostarosta obce Zhoř u Tábora

Cena
Nájmu z hrobového místa na veřejném pohřebišti
obce Zhoř u Tábora

Pro rok 2009 je stanoven nájem za m2 a rok ve výši 5,- Kč
Vzhledem ke stanovené tlecí době 10 let je poplatek vybírán na období 10 let

Cena za pronájem hrobového místa a služby spojené s údržbou veřejného prostranství pohřebiště:
Jednohrob …………………………….. 1500,- Kč na deset let
Dvojhrob a trojhrob ………………… .. 3000,- Kč na deset let
Dětský hrob a urnové místo …………....1000,- Kč na deset let

Ve Zhoři u Tábora 15.ledna 2009
starosta obce
Zhoř u Tábora
Ing. Jindřich Beneš

