
VYHLÁŠKA,  
kterou se vydává řád pohřebiště 

Obecní zastupitelstvo obce Běhařov na svém zasedání dne 4.2.2000 schválilo tuto obecně 
závaznou vyhlášku-řád pohřebiště Běhařov 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Řád pro pohřebiště/dále jen řád / upravuje provoz pohřebiště Běhařov,zejména hygienické 
nezávadné pohřbívání zemřelých.ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa 
s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety. 

2. Pohřebiště spravuje Obecní úřad Běhařov jako odpovědný správce. 
 3. Ustanovení řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky pohřebiště,včetně osob,které zde 

provádějí práce. 

Článek 2 
Úkoly správce pohřebiště 

1) Správce pohřebiště pečuje o vnější vzhled pohřebiště společné hroby a nepropůjčená míst, 
výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest a údržbu oplocení. 

 2) Uzavírá smlouvy o propůjčení místa na pohřebišti.  
3) Správce pohřebiště vede řádnou evidenci o uložení těl a uren do hrobu. Nebo hro 

Článek 3 
Provoz pohřebiště 

1) Pohřebiště je přístupné bez omezení. 
2) Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce jsou povinni se chovat 

způsobem odpovídající pietě místa a ve vztahu k provozu pohřebiště řídit se pokyny 
 správce pohřebiště. Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, používat alkoholické 
nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa, která jsou k tomu 
určena. Dále je zakázáno vpouštět psy a jiná zvířata do areálu pohřebiště. 

3) Správce pohřebiště může vstup na pohřebiště dočasně zakázat nebo omezit. 
4) Motorová a jiná vozidla (jízdní kola) s výjimkou invalidních vozíků mohou na pohřebiště 

vjíždět jen se souhlasem správce pohřebiště. 
5) Správce pohřebiště umožní volný přístup pro konání církevních smutečních obřadů 

prováděných na tomto pohřebišti. 
6) Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby(kytice, věnce...) pokud 

ruší estetický vzhled pohřebiště. 
7) Světla na pohřebišti lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru. 
8) Cesta na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným než komunikačním účelům a 

nelze omezovat jejich průchodnost. 



Článek 4 
Propůjčení místa na pohřebišti 

1) Místo na pohřebišti se propůjčuje na základe smlouvy uzavřené mezi správcem pohřebiště 
a občanem (dále jen uživatelem). 

2) Místo pro hrobku, hrob a urnu se propůjčuje na dobu 10 let od jejího prvního uložení nebo 
uložení těla do hrobu nebo hrobky. Po uplynutí této doby je smlouva o propůjčení místa 
na pohřebišti prodlužována na žádost uživatele, jemuž náleží právo k hrobovému místu. 

 
1. V případě, že do hrobu nebo hrobky se souhlasem hygienika má dojít    k dalšímu 

pohřbení před uplynutím lhůty 10 let, je uživatel povinen požádat o prodloužení tak, aby 
od tohoto posledního pohřbení byla kryta celková doba 10 let. 

2. 4)Uživatel je povinen udržovat propůjčené místo v řádném stavu, zjistí-li správce 
pohřebiště závady, vyzve uživatele, aby ve stanovené době tyto závady odstranil. 

3. 5)pokud není znám trvalý pobyt uživatele doručí se výzva trvalou veřejnou vyhláškou 
vyvěšenou na pohřebišti po dobu 6 týdnů. Neudržování propůjčeného místa v řádném 
stavuje důvodem k neprodlouženi smlouvy. 

4. 6) Každý, kdo předloží doklad o propůjčení místa na pohřebišti se považuje za osobu 
 oprávněnou disponovat místem a platit úhradu za propůjčení místa na další období. Úkony 

této osoby se pokládají za úkony prováděné uživatelem, pokud uživatel neohlásil správci 
pohřebiště ztrátu tohoto dokladu. 

5. 7) Zemře-li uživatel před uplynutím doby na níž bylo místo propůjčeno, přechází právo 
užívat místo na pohřebišti na osoby příbuzné nebo blízké. 

6. Jiná změna před uplynutím doby, na kterou bylo místo propůjčeno je možná jen se 
souhlasem dosavadního oprávněného uživatele a správce pohřebiště. 

Článek 5 
Zánik propůjčení místa na pohřebišti 1)        

Propůjčení místa zaniká: 
a) Uplyne-li doba na kterou bylo propůjčení místa na pohřebišti dohodnuto a 

zaplaceno 
b) Uživatel neudržuje propůjčené míst v řádném stavu 
c) Uživatel neuhradil nájemné na další období do 6 týdnů od doručení výzvy správce 

                               pohřebiště. 

Článek 6 
Příslušenství místa na pohřebišti 

1) S příslušenstvím místa na pohřebišti je oprávněn disponovat jen jeho vlastník. 
2) Dojde-li k zániku propůjčení místa je vlastník povinen odstranit hrobové příslušenství, 

pokud se nestal novým uživatelem tohoto místa nebo s novým uživatelem se nedohodl 
jinak. Vlastník je povinen toto příslušenství odstranit ve lhůtě 6 týdnů od doručení 
výzvy správce pohřebiště. Není-Ii známa adresa trvalého pobytu uživatele, správce 
pohřebiště jej vyzve veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 6 týdnů v prostoru 
pohřebiště. Po uplynutí této lhůty je správce pohřebiště oprávněn odstranit hrobové 
příslušenství na náklady vlastníka nebo osob blízkých. Po roce může správce naložit 
s příslušenstvím jako s věcí opuštěnou. 

3) Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost pohřebiště a uživatel neprovede 
potřebné úpravy je správce oprávněn postupovat podle odstavce 2. K zániku místa 
v tomto případě nedochází. 



 

Článek 7 
Zřizování a úpravy propůjčených míst 

1) Při zřizování a úpravě místa je uživatel povinen řídit se podmínkami stanovenými 
správcem pohřebiště, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměr místa, tvar výzdoby 
a druh použitého materiálu. 

2) Při zřizování pohřebních míst a jejich úpravy platí tyto zásady: 
a) pohřbívací plocha musí být při vnitřních rozměrech zachována 

- ujednohrobu 85 x 205 cm 
- u dvouhrobu 180 x 205 cm 
- u hrobek 180 x205cm 
- urnové hroby 100 x 100 cm 
přičemž všechny vnitřní rohy místa musí zůstat volné. 

b) dno hrobu musí být 50 cm nad hladinou spodní vody 
c) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenze se zřetelem na 

únosnost půdy, základové zdivo nesmí zasahovat do vnitřní pohřbívací plochy. 
 d) uličky mezi hroby, které tvoří součástí veřejného prostranství hřbitova musí být 

nejméně 30 cm široké. V každém případě musí být zachována tato ulička vždy 
nejméně mezi dvojicemi hrobů a ke každému hrobovému místu musí být 
přístup vždy z jedné kratší a jedné delší strany 

e) vrstva hlíny určená k překrytí rakve musí být nejméně 140 cm s přiměřeným 
vzhledem k okolnímu terénu 

f) přední a zadní hrana rámu musí být zásadně v jedné přímce, pokud správce 
pohřebiště nepovolí jinak 

g) při stavbě náhrobků a rámů musí být jednotlivé části mezi sebou zakotveny 
h)       texty a úprava nápisů musí být odpovídající pietě místa 

Článek 8 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2000. 

Tomanová Renata Kellner Jindřich 
zástupkyně starosty starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno 10.2.2000 
Sejmuto 22.3.2000  


