ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
OBCE TURSKO – KRAJ STŘEDOČESKÝ
Řád veřejného pohřebiště je provozním řádem vypracovaným v souladu s požadavky a
podmínkami stanovenými zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a dalšími právními
předpisy.
čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz na veřejném pohřebišti v obci Tursko,
zejména hygienicky nezávadné pohřbívání lidských pozůstatků, ukládání
zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky, nebo jejich
kombinace a péči o veřejné pohřebiště v souladu s tímto řádem a zásadami piety.
2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro nájemce hrobových míst, pro všechny
návštěvníky a osoby, které zde provádějí pohřební práce.
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čl. 2
Úkoly provozovatele pohřebiště
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí
Tursko v samostatné působnosti /dále jen: provozovatel pohřebiště /.
Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému
místu přístup a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů,
kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O
takovém připravovaném nebo již provedeném zásahu, je provozovatel pohřebiště
povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.
Provozovatel pohřebiště je povinen pečovat o vnější vzhled veřejného pohřebiště,
společné hroby a nepronajatá místa na pohřebišti, výsadbu zeleně, čistotu o hygienická
a ostatní účelová zařízení a technickou vybavenost na veřejném pohřebišti.
Provozovatel pohřebiště je povinen vést ve smyslu ust. § 21 odst. 1 zákona o
pohřebnictví, řádnou evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště.

čl. 3
Provozování veřejného pohřebiště
1. Provozovatel pohřebiště zajišťuje jeho provozování prostřednictvím fyzických osob
a to :
a / Pan Josef Veselý,
trvalý pobyt 252 62 Horoměřice, Úzká 73
/IČO 18583237/
telefon : 2 209 71 129, 607 513 641
který vykonává výkopové práce spojené s pohřbíváním a exhumací, pohřbívání, provádění
exhumací a ukládání zpopelněných lidských pozůstatků pod vlastním jménem na vlastní účet
a na vlastní odpovědnost na základě objednávky
b / Pan Jiří Šena,
trvalý pobyt Tursko čp. 1
telefon : 315 786 162
který zabezpečuje správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně cest a pěšin a přístupového
prostoru jakož i okolní zeleně, je oprávněn projednávat okolnosti týkající se údržby, pořádku
na hrobových místech a jejich okolí.
2. Na tyto osoby se vztahují veškeré povinnosti , které Řád veřejného
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pohřebiště a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ukládá provozovateli
pohřebiště.
3. Při ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek se používají na
veřejném pohřebišti jen rakve dřevěné nebo kovové, případně
kombinované. Jiné rakve používat nelze.
čl. 4
Provoz na veřejném pohřebišti
1. Veřejné pohřebiště je veřejnosti přístupné :
od l. března do 31.října
od 8 hodin do 20 hodin
od 1. listopadu do 28. února
od 9 hodin do 17 hodin
Každý návštěvník je povinen před stanovenou uzavírací dobou bez zvláštního upozornění
veřejné pohřebiště opustit.
2. V případě terénních úprav, exhumací a za sněhu a náledí, může provozovatel
pohřebiště vstup na ně omezit nebo zakázat.
3. Dětem do 10 let je vstup na veřejné pohřebiště povolen jen v doprovodu dospělé
osoby.
4. Návštěvníci veřejného pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni se
chovat způsobem odpovídajícím pietě místa a ve vztahu k provozu veřejného
pohřebiště. Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a
jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit
nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata.
5. S motorovými vozidly, včetně jízdních kol , s výjimkou vozíků invalidních občanů a
dětských kočárků, lze na veřejné pohřebiště vjíždět v naléhavých případech, dá-li
k tomu provozovatel pohřebiště zvláštní povolení.
6. Světla na veřejném pohřebišti lze rozsvěcovat jen pokud jsou umístěna ve svítilnách
nebo pokud jsou jiným vhodným způsobem zabezpečena tak, aby nevzniklo
nebezpečí požáru. Provozovatel pohřebiště může v odůvodněných případech
rozsvěcování světel omezit nebo zakázat.
7. Cesty na veřejném pohřebišti a uličky mezi hrobovými místy nelze užívat k jiným
účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
8. Bez souhlasu provozovatele pohřebiště nelze na veřejném pohřebišti zřizovat
lavičky nebo odkládací nebo úschovné prostory v okolí hrobových míst , ani
vysazovat stromy a keře. Stromy a keře vysázené provozovatelem pohřebiště jako
součást vybavenosti nelze bez písemného souhlasu provozovatele pohřebiště
odstraňovat nebo jinak do nich zasahovat.
9. Provozovatel pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby, květiny,
věnce, pokud ruší po uvadnutí estetický vzhled veřejného pohřebiště. Na veřejném
pohřebišti a jednotlivých hrobových místech nelze umísťovat předměty v rozporu
s řádem veřejného pohřebiště a nájmem hrobového místa.
čl. 5
Užívání hrobového místa
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajimatelem a nájemcem. Smlouva
má písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené
s nájmem.
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2. Jestliže se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být doba, na níž se
smlouva o nájmu uzavírá stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí
doba stanovená pro veřejné pohřebiště tj. minimálně 10 let.
3. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbívání nebo uložení
urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
4. Je-li pronajato hrobové místo pro hrob nebo uložení zpopelněných lidských
pozůstatků, je mu tím zásadně dáno i právo postavit tam náhrobek / pomník, desku,
rám /.
5. K pořízení hrobu, hrobky, náhrobku a hrobových zařízení na veřejném pohřebišti není
třeba povolení nebo ohlášení podle § 54 zákona č.50/1978 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu – stavební zákon , v platném znění. O tomto záměru však musí být
provozovatel pohřebiště předem informován.
6. Po ukončení stavby dle předchozího odstavce je nájemce hrobového místa povinen
bezodkladně zajistit vyčištění okolí a odstranění stavebního materiálu, který mu zbyl.
7. Nájemce je povinen na své náklady zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa
v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat pronajimateli veškeré změny
údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.Plnění těchto povinností
trvá i v době, kdy nájemce navrhne prodloužení smlouvy o nájmu.
8. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem
právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní
nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro
vedení evidence veřejného pohřebiště.
9. Shledá-li provozovatel pohřebiště závady vyzve nájemce, aby je v přiměřené lhůtě
odstranil; nestane-li se tak nebo je-li nebezpečí z prodlení, učiní provozovatel
pohřebiště nutná opatření na účet nájemce.
10. Za ztrátu ozdob, květin či jiných předmětů z hrobového místa nebo za jejich poškození
provozovatel pohřebiště neručí.
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čl. 6
Ukončení nájmu
Provozovatel může odstoupit od smlouvy o nájmu s výjimkou smlouvy o nájmu
hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné
nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu
provozovatel písemně vyzval.
Pronajímatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané
doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo
nájemce známo, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je
v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
Jestliže podá nájemce před uplynutím doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o
nájmu, může pronajimatel jeho návrh odmítnout jen v případě, že
a / nájemce neplní své povinnosti podle čl. 6 odst. 1
b / nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby
spojené s nájmem do tří měsíců ode dne, kdy ho k tomu
provozovatel písemně vyzval.
c / má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1 zák. o
pohřebnictví ve veřejném zájmu
Nájemce je po skončení nájmu oprávněn odebrat si své hrobové zařízení včetně urny /
uren /. Neučiní-li tak, postupuje pronajimatel pohřebiště obdobně podle § 20 písm. g )
bodů 4 a 5 zákona.
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čl. 7
Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace
1. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a / jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let
nejméně 1,5 m , u dětí mladších 10 let 1,2 m
b / dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní
vody
c / boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně
0,3 m.
d / rakev z lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu
zasypána zkypřelou zeminou ve výši minimálně 1,2 m
2. Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která se zřetelem
ke složení půdy musí trvat minimálně 10 let
3. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky,
pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a
vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
4. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika nebo nařídí-li exhumaci
v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten,
kdo o ní požádal. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti
tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
5. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li
být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.
6. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se
souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám
pohřbívání na veřejném pohřebišti.
7.
čl. 8
Ustanovení společná a závěrečná
1. Veškeré platby a prolongace hrobových míst, jakož i poplatky za služby, se platí u
provozovatele pohřebiště
na obecním úřadě Tursko, 252 65 Tursko telefon 315 787 023,
v úředních hodinách nebo po vzájemné dohodě složenkou případně
převodem na běžný účet
2. Porušování Řádu veřejného pohřebiště bude posuzováno jako přestupek podle zák. č.
200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, nebude-li se jednat o
trestný čin.
čl. 9
Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 1.10.2003.
Schváleno obecním zastupitelstvem obce Tursko dne 23.9.2003 .
Václav Vlk v.r.
starosta obce

v Tursku dne: 24.9.2003
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