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Rád verejného pohrebište ve Vysokých Popovicích
Zastupitelstvo obce Vysoké Popovice se na svém zasedání dne 28.4.2004 usneslo
vydat tento "Rád verejného pohrebište."

Cl.I
Úvodní ustanovení
1. Tento rád verejného pohrebište ( dále jen rád) upravuje provoz verejného pohrebište na
parcele c. 2/1 v k.ú. obce Vysoké Popovice, okres Brno-venkov ( dále jen pohrebište),
zejména rozsah služeb, poskytovaných na pohrebišti, tlecí dobu pro lidské ostatky,
ukládané do hrobu, povinnosti návštevníku pohrebište, povinnosti provozovatele,
povinnosti nájemce hrobového místa a dobu, po kterou je pohrebište prístupno
návštevníkum.
2. Pohrebište je cestami rozdeleno na pole, rady a hrobová místa.
CI. 2
Provozování pohrebište
1. Provozování pohrebište zahrnuje podle § 18, odst.1,zákona 256/2001 Sb.o pohrebnictví a
o zmene nekterých zákonu (dále jen zákon) výkopové práce související s pohrbením a
exhumací,pohrbívání, provádení exhumací, ukládání zpopelnených lidských pozustatku,
správu a údržbu pohrebište, vcetne komunikací a okolní zelene, péci o nepropujcená
místa, údržbu oplocení a zdí, vcetne okolí pohrebište, pronájem hrobových míst a vedení
související evidence.

2. Pohrebište provozuje v samostatné pusobnosti obec Vysoké Popovice c.35, 664 84
Zastávka u Bma.Výkopové práce související s pohrbením a exhumací a pohrbívání
zajištují pozustalí prostrednictvím k tomu zpusobilých subjektu na vlastní náklady.
CI. 3
Provozní doba pohrebište.
1. Pohrebište je prístupno návštevníkum v dobe letního casu od 7.00 do 21.00 hod.a v dobe
zimního casu od 7.00 do 18.00 hod.
2. Provozovatel je oprávnen docasne zakázat prístup na pohrebište, nebo jeho cást
v prípadech,kdy nebude zajištena bezpecnost návštevníku pohrebište.
3. Provozovatel pohrebište zajistí volný pruchod pohrebnímu pruvodu.

CI. 4
Stanovení tlecÍ doby.
Na základe výsledku hydro geologického pruzkumu spolecnosti INGES S.r.o.Na Petýnce 34,
16900 Praha 6, z cervence 2003,se stanovuje tlecí doba pohrebište na 10 roku.
Ct 5
Nájem hrobového místa.
1. V souladu s ustanovením § 25, odst.1 zákona, vzniká nájem hrobového místa na základe
smlouvy o nájmu hrobového místa, uzavrené mezi provozovatelem pohrebište jako
pronajímatelem a nájencem. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat
výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.
2. Nájem místa pro hrob se sjednává tak, aby od pohrbení mohla být dodržena výše
stanovená tlecí doba.
3. Nájem místa pro hrobku se sjednává zpravidla na dobu 20 let.
4. Nájemce ohlásí provozovateli uložení lidských ostatku nebo urny pohrební službou. Toto
ohlášení provede nájemce také pri uložení urny vlastními silami.
Ct 6
Výše nájemného a úhrady služeb.
1. Nájemné hrobového místa (pozemku)
stanoveno na 4,-Kc/m2 za rok.
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2. Výše úhrady za služby s nájmem spojené,to je vodné a náklady spojené s udržováním
cistoty komunikací, náklady s odvozem odpadu, vznikajících provozem pohrebište, ciní
8,- Kc/m2 pronajatého hrobového místa za rok.
3. Nájemné a úhrada za služby jsou splatné predem a to vždy do konce roku, v nemž vyprší
sjednaná nájemní doba nájmu formou poštovní poukázky na úcet obce,nebo prímo na
pracovišti evidence související s provozováním pohrebište OÚ ve Vysokých Popovicích.
CI. 7
Povinnosti nájemce.
1. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajištovat údržbu pronajatého hrobového místa
a jeho bezprostredního okolí tak, aby byl zachován dustojný vzhled. Za tím úcelem je
nájemce zejména povinen udržovat v cistote náhrobek,odstranovat zvadlé,nebo jinak
znehodnocené vence a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace, dále pak je nájemce
povinen odstranovat sklenice a jiné predmety a ukládat je na místa k tomu urcená.
Vysazovat stromy nebo kere na pronajatých hrobových místech je zakázáno bez
predchozího písemného souhlasu provozovatele.

2.

Nájemce je povinen oznamovat provozovateli
potrebných pro vedední evidence pohrebište.
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CI. 8
Povinnosti provozovatele.
1. Provozovatel zajištuje veškeré cinnosti,vztahující se k pohrebišti podle § 18 zákona.
2.

Dále provozovatel zajištuje další cinnosti stanovené zákonem (zejména
pak ustanovení § 20).

3. Provozovatel, prípadne další osoby,vykonávající cinnost související se zajištením provozu
pohrebište, jsou povinni pocínat si zpusobem odpovídajícím piete místa. Zejména pak zde
nesmí kourit, používat alkoholické nápoje, chovat se hlucne, odkládat odpadky a jiné veci
mimo místa k tomu urcená.
4. Provozovatel pohrebište pecuje na náklady obce Vysoké Popovice o opuštené hroby a o
hroby význacných osobností v prípadech, kdy nikdo z príbuzných zemrelého o hrob
prokazatelne nepecuje.
CI. 9
Služby poskytované na pohrebišti.
1. Na pohrebišti jsou poskytovány tyto služby:
-možnost odberu písku pro úpravu hrobu z prostoru spodní brány hrbitova
-možnost odberu vody ze zdroju umístených na pohrebišti za úcelem
zalévání rostlinné výsadby
-bezúplatné zapujcení nádob na zalévání
2. Pro ukládání do hrobu jsou stanoveny rakve drevené nebo drevotrískové, do hrobek pak
rakve zaletované kovové nebo zinkové.
CI. 10
Ukládání lidských pozustatku a jejich exhumace.
1. Pro ukládání lidských pozustatku do hrobu a jejich exhumace platí ustanovení §
22,zejména s následujícími požadavky:
. hloubka hrobu musí být u dospelých osob a detí od 10 let nejméne 1,5 metru.
. u detí mladších 10 let nejméne 1,2 metru.
. dno hrobu musí ležet nejméne 0,5 m nad hladinou podzemní vody
. bocní vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí cinit nejméne 0,3 metru rakev s lidskými
pozustatky musí být po uložení do hrobu zasypány
. zkyprelou zeminou ve výši minimálne 1,2 metru.
2.

Pred uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozustatky,
pokud je možné je umístit nad úroven naposledy pohrbených lidských pozustatku a vrstva
ulehlé zeminy nad rakví bude cinit nejméne 1 metr.

3. Pred uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány pouze se souhlasem
KHS JmK se sídlem v Brne.
Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není treba kjejich premístení, nemá-li být
rakev otevrena, souhlasu KHS JmK se sídlem v Brne.
4. Ukládat lidské pozustatky do hrobu (hrobky) jsou oprávneni pouze zamestnanci príslušné
odborné firmy.
5. Zpopelnené lidské ostatky lze ukládat na pohrebišti vždy jen se souhlasem
provozovatele pohrebište ve zvláštní betonové nebo kameninové schránce, umístené bud
na náhrobku nebo prímo do hrobu, prípadne hrobky.

C.ll
Povinnosti návštevníku.
1. Návštevníci pohrebište a osoby,které zde provádejí práce,jsou povinni chovat se
zpusobem odpovídajícím piete místa a ve vztahu k provozu pohrebište jsou povinni rídit se
pokyny provozovatele pohrebište. Zejména je zakázáno chovat se hlucne, kourit, používat
alkoholické nápoje ci jiné omamné látky, odkládat odpadky a jiné veci mimo místa k tomu
urcená, vodit nebo vpouštet na pohrebište zvírata.
4.

Detem do 8 let je povolen vstup na pohrebište pouze v doprovodu zletilých osob.

5. Podnapilým osobám je vstup na pohrebište zakázán.
6. Motorová vozidla ,s výjímkou vozíku invalidních obcanu,mohou na pohrebište vjíždet a
zdržovat se zde jen se suohlasem provozovatele pohrebište.
7.

Cesty na pohrebišti a ulicky mezi hroby nelze užívat kjiným úcelum, než ke
komunikacním a nelze omezovat jejich pruchodnost. Rovnež nejde bez souhlasu
provozovatele zrizovat odkládací a úschovné prostory v okolí hrobu.

8. Vodu a písek lze na pohrebišti odebírat jen k úcelum uvedeným v c1.8.
CI. 12
Zrizování hrobu,hrobek,náhrobku a hrobových zarízení.
1. K vybudování jakékoliv stavby na pohrebišti nebo k úprave stavby již existující (zejména
hrobky) je treba predchozího souhlasu provozovatele.
2. Dále pro zrizování hrobu a hrobek platí tyto zásady:
-pohrbívací plocha se stanovuje v rozmerech:
80x200 cm
u hrobu nejméne
90x200 cm
u hrobky nejméne
60x160 cm
u hrobu detského nejméne
50xlOOcm
u hrobu pro díte mladší 3 let nejméne
u hrobu pro výhradní uložení uren s ostatky lOOxlOOcm

-prední a zadní rámy hrobu jsou v jedné prímce s predními a zadními hranami
rámu sousedních hrobu
-pri stavbe náhrobku se jednotlivé kusy mezi sebou kotví

3. Do 24 hodin po ukoncení prací souvisejících se zrizováním hrobu,hrobek náhrobku nebo
hrobových zarízení provádející zajistí na svuj náklad vycistení okolí a odklizení zbylého
materiálu.
4. Podle § 17 odst. 1 zákona není ke zrizování hrobu,hrobek,náhrobku a hrobových zarízení
na pohrebišti treba povolení nebo ohlášení podle zákona c.50/1976 Sb., stavebního zákona
ve znení pozdejších predpisu.
CI. 13
Ustanovení spolecná a záverecná.
1.

Porušení povinností stanovených tímto rádem bude posuzováno podle zvláštních
právních predpisu.

2. Nájemce místa na pohrebišti,který nezajištuje údržbu pronajatého hrobového místa i pres
písemné upozornení správce se dopouští prestupku a lze mu uložit pokutu až do výše
50.000,- Kc.
3. Odpovednost provozovatele pohrebište za zpusobenou škodu upravují zvláštní predpisy.
CI. 14
Úcinnost
Tento rád nabývá úcinnosti 15 dnem po jeho vyhlášení.
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Ing. Petra Hanáková
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