Obec Hlavňovice
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště obce Hlavňovice
1. Zastupitelstvo obce Hlavňovice ve smyslu § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Hlavňovice (dále jen Řád) dne 21. 7. 2020
2. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne
…..
I.
Úvodní ustanovení
1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu
v samostatné působnosti obce.
2. Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je obec Hlavňovice (dále jen provozovatel pohřebiště),
IČ 255483, se sídlem v Hlavňovicích, zastoupená starostou obce. Veřejné pohřebiště není provozováno jinou
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou.
3. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v Hlavňovicích (dále jen pohřebiště) – katastrální
území Milínov, na parcele č. 230, jehož součástí jsou: místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů nebo
hrobek, místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách.
II.
Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa a rozsah poskytovaných služeb
1. Nájem hrobového místa se sjednává uzavřením písemné smlouvy, podmínky pronájmu jsou stejné pro
všechny osoby.
2. Na pohřebišti obce Hlavňovice jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa pro hroby, hrobky, pro uložení lidských ostatků v urnách
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně a mobiliáře
c) údržba komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
e) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů
f) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
g) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti
III.
Stanovení druhu konečných rakví
1. Rakve použité pro pohřbívání do země musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí
době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maxim. velikosti
0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti nesmějí být použity díly
z nerozložitelných materiálů. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být
vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů (např. dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u
rubášů (oblečení zemřelého) látky nejlépe bez chemických příměsí. K výrobě rakví a jejich nátěru nesmí být
použity barvy, lepidla a tvrdidla obsahující složky škodlivých látek.

2. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude
umístěna poloviční zinková vložka nebo rakve dle ČSN. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí
překročit délku 2,15 m a šířku 0,85 m.

IV.
Tlecí doba
V souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, ze dne 2. 6. 2020 č.j.
KHSPL/13929/21/2020 a dle hydrogeologického posouzení z května 2020 je na základě zákona o
pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na místním pohřebišti tlecí doba
v délce 14 let.
V.
Ukládání lidských pozůstatků, zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky je možno do hrobů a hrobek ukládat pouze se souhlasem správce pohřebiště. Den před
přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží
minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy.
2. Hloubka hrobu pro uložení lidských pozůstatků musí být nejméně 1,5 metru, dno hrobu musí ležet nejméně
0,5 m nad hladinou spodní vody, boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 metru,
rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřelou zeminou ve výši minimálně
1,2 m. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné
umístit je nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit
nejméně 1 metr.
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a
způsobem, který stanoví.
4. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků
nebo ostatků pouze pokud provozovatel od něj obdrží v dostatečném časovém předstihu: písemnou
žádost/objednávku vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a vlastníka hrobového zařízení o tuto službu, prohlášení
pracovníka pohřební služby, který bude hrob otvírat, že je seznámen s předpisy BOZP. Provozovatel je
oprávněn kdykoliv kontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, přítomnost druhého pracovníka pohřební
služby.
5. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné
pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového
hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz
exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u
provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti
o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle §22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené
v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového
místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobu
nebo hrobce, není třeba k jejich přemístění v rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu
krajské hygienické stanice.
VI.
Povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky, náhrobku a hrobového zařízení
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn
pouze vlastník nebo jim zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a
provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.
2. Opravy a rekonstrukce stávajících hrobek se musí řídit platnými právními předpisy. Podmínky pro zřízení
hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu: rozměry, tvar hrobového zařízení, popř. druh
použitého materiálu, minim. hloubku základů, šířku uličky mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy
a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravě a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí

být mezi sebou pevně kotveny, základy musí být provedeny z dostatečně únosného materiálu do nezamrzající
hloubky 80 cm (beton, kamenné zdivo).

VII.
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení
1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné. Pohřebiště je veřejně přístupné každý den v době denního světla.
2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část
dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými
i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod, pokud nelze zajistit
bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zajistí v zimním období nezbytnou údržbu komunikace pohřebiště
v zájmu zajištění bezpečnosti.
3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno
požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
5. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,
skateboardech apod.
6. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem
pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video
přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odkazovat odpadky mimo odpadové
nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným
účelům, než k jakým jsou určeny.
7. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na
pohřebišti omezit nebo i zakázat.
8. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem
hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště
– mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto
opatření respektovat.
9. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a
provozovatel.
10. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu
provozovatele pohřebiště.
11. Na pohřebišti není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné
služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce
či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli pohřebiště.
12. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny
tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost,
dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li
ho dle tohoto řádu potřeba.
VIII.
Povinnosti provozovatele pohřebiště
1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:
a) všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa
b) zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům
c) vést evidenci související s provozováním pohřebiště, ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny,
popř. i doklady o zpopelnění dle archivačního a skartačního řádu obce.
d) udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření
nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu a evidence volných míst
e) v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu
známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti
obvyklém.

f) v případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je
bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.
g) zajišťovat pořádek a čistotu na pohřebišti včetně údržby veřejné zeleně a veřejných travnatých ploch,
opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch na pohřebišti
h) zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů biologicky
nebezpečných
i) umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými a zpopelněnými lidskými ostatky
v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto
Řádem.
j) během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového
místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání
hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství avšak jen na dobu nezbytně nutnou

IX.
Povinnosti nájemce hrobového místa
1. Nájemce hrobového místa má tyto povinnosti:
a) poskytnout pronajímateli pro uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mimo svých osobních také údaje
o zemřelém (jméno, příjmení, datum narození a úmrtí, List o prohlídce zemřelého),
b) údaje o jiných lidských pozůstatcích nebo ostatcích ve výše uvedeném rozsahu a dále údaje o datu a způsobu
jejich uložení, číslo hrobového místa, hloubku pohřbení, druh rakve, vložky do rakve, transportního vaku, u
lidských ostatků druh a číslo urny; pokud jsou mu tyto údaje známy
c) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky uložené do hrobu nebo hrobky byly touto nemocí
nakaženy,
d) jméno, příjmení, adresu pobytu a další kontakty na osoby, které budou v případě smrti nájemce na základě
určené posloupnosti pokračovat v nájmu;
2. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bezodkladně písemně oznámit
provozovateli pohřebiště;
3. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele novou
smlouvou – dosavadní nájemce a vlastník hrobového zařízení předloží provozovateli smlouvu o převodu
uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li nadále v jeho vlastnictví;
4. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce
na vedlejším hrobě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu nejsou omezením práva
nájemce (§ 25 zákona o pohřebnictví). Vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního
stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil.
5. Nájemce je povinen vlastním nákladem
a) zajišťovat údržbu hrobového místa a zařízení (do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací
plochy hrobu, zajistit nezarůstání plochy nevhodným porostem, u travního porostu zajistit sečení tak, aby
porost nedosáhl květenství, odstraňovat včas znehodnocené květinové a jiné dary, které by narušovaly
estetický vzhled pohřebiště – neodstraní-li tyto předměty nájemce, je provozovatel oprávněn tak učinit sám);
b) neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení v případě, že jeho stabilita ohrožuje zdraví, životy nebo
majetek dalších osob;
c) neodkládat ani neopírat díly hrobového zařízení o sousední hrobová místa;
d) je zakázáno manipulovat s lidskými ostatky, manipulace a ukládání zpopelněných ostatků na pohřebiště je
možná pouze s vědomím provozovatele;
e) nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedeném provozovatelem, tato čísla
nepřemisťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům;
e) při skončení nájmu předá nájemce do 30 dnů vyklizené hrobové místo, vezme si vše kromě uložených
lidských ostatků zpopelněných i nezpopelněných, neboť tyto nejsou věcí dle § 493 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, po zániku nájmu se zpopelněné i nezpopelněné ostatky ponechají na dosavadním místě,
při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna
hrobu, příp. do společného hrobu téhož pohřebiště.
6. Na pohřebišti je zakázáno vysazovat dřeviny – budoucí vzrostlé stromy, keře lze vysazovat pouze za
předpokladu, že budou udržovány v maximálním vzrůstu do 1 m. Popínavé rostliny lze pěstovat pouze
v rozsahu nájemcova hrobového místa, rostlina nesmí zasahovat na vedlejší hrobová místa a do uliček.

X.
Ostatní ustanovení
1. Veřejné pohřebiště není omezeno v důsledku územního rozhodnutí.
2. Právní vztahy neupravené tímto řádem vztahující se k provozování veřejného pohřebiště se řídí zákonem o
pohřebnictví.
3. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád veřejného
pohřebiště schválený obcí Hlavňovice ze dne 9. 9. 2002.
4. Tento řád je účinný dnem 1. 9. 2020
V Hlavňovicích dne 21. 7. 2020

Josef Waldmann, starosta

