Obec Proseč pod Ještědem jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště
obce Proseč pod Ještědem
který byl ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schválen
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21. 10. 2019 usnesením č. 120/2019.
Preambule
Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť, veřejných
zdravotně technických zařízení, určených k pietnímu pohřbívání zemřelých, rozloučení se zemřelými
nebo ukládání zpopelněných ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a
bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.
Tento řád pohřebiště je zpracován a je platný pro pohřebiště obce Proseč pod Ještědem, které leží na
pozemkové parcele číslo 605/9 v katastrálním území Javorník u Českého Dubu.
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí Proseč pod Ještědem.
Zemřelí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště, který vede
řádnou evidenci o místě a způsobu uložení.
V tomto předpise se používají legislativní zkratky: veřejné pohřebiště – dále jen ,,pohřebiště“; řád
veřejného pohřebiště – dále jen ,,Řád“; hrobové místo – dále jen ,,hrob“.
I.
Provozovatel, správce a dozor pohřebiště
Provozovatelem pohřebiště je Obec Proseč pod Ještědem.
Provozovatel pohřebiště provozuje pohřebiště v souladu s ustanovením zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů.
Správcem pohřebiště je Obecní úřad Proseč pod Ještědem, IČO: 00671941 se sídlem: Proseč pod Ještědem
čp. 89, 463 43 Český Dub, který také provádí dozor nad dodržováním Řádu.
Řád je závazný pro provozovatele, správce, subjekty zajišťující pohřební služby, nájemce hrobových míst,
vypravitele pohřbu, návštěvníky pohřebiště, veřejnost a osoby provádějící se souhlasem správce či nájemce
sjednané práce a služby.
II.
Provozní doba pohřebiště
1. Pohřebiště je přístupno veřejnosti každý den od 7:00 do 20:00 hodin.
2. Správce může přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např.
v době provádění terénních či stavebních úprav, exhumací, za sněhu a náledí nebo pokud nelze zajistit
bezpečnost návštěvníků.
III.
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosná
zvuková zařízení, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky nebo
jinak znečišťovat prostor a používat prostory a zařízení pohřebiště k jiným účelům, než ke kterým jsou
určeny.
2. Na pohřebišti je možno se zdržovat jenom v době určené v článku II. tohoto předpisu.
3. Děti do 10 let věku mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
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4. Na pohřebiště je zakázán přístup osobám podnapilým nebo pod vlivem drog, osobám se psy nebo
jinými zvířaty.
5. Na pohřebiště je zakázáno jezdit na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech. Dále je
sem zakázán vjezd osobních nebo jiných automobilů, které neslouží k obsluze zařízení pohřebiště nebo
ke smutečním obřadům.
6. Přístup na pohřebiště může správce nebo provozovatel na vymezenou dobu zakázat z oprávněných
důvodů viz ustanovení čl. II.
7. Ukládání nádob nebo nářadí na zelené pásy, mezi jednotlivé hroby a dále mezi hrob a zeď je zakázáno.
8. Svítilny a svíčky musí být při rozsvícení zabezpečeny proti vzniku požáru.
9. Voda ze hřbitovního vodovodu je určena pouze k zalévání nebo úklidu hrobových míst. Je zakázáno
odnášet vodu v obalech z pohřebiště.
10. Odpadky z pohřebiště se ukládají do kontejneru, umístěným na hřbitově. Pokud je určeno jiným
předpisem třídění odpadu, je nutno jej dodržet. Je zakázáno dovážet do kontejneru odpady odjinud.
11. Návštěvníci nesmí provádět zásahy do zeleně vysazené provozovatelem ani provádět novou výsadbu
bez svolení provozovatele nebo správce.
12. Na pohřebišti je možno provádět jen takové práce, které souvisí s provozem nebo účelem pohřebiště.
13. Je zakázáno ničení, přemisťování nebo zcizování zařízení pohřebiště nebo jeho užívání k jiným účelům.
14. Dozor na pohřebišti provádí pracovníci správce pohřebiště, které je nutno uposlechnout v případě
upozornění.
IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje následující služby:
- Pronájem hrobových míst
- Vedení související evidence o hrobech a o uložených lidských ostatků
- Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a zeleně v areálu pohřebiště
- Správu a údržbu objektů
- Zajišťování likvidace odpadů
Práce, které jsou zajišťovány prostřednictvím správy pohřebiště v Českém Dubu:
- Výkopové práce
- Pohřbívání
- Exhumace
V.
Povinnosti a činnost správce pohřebiště
1. Správce pohřebiště je povinen:
a) Provozovat správu pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto Řádem a zvláštními
právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů apod.).
b) Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobu dle velikosti pro každého nájemce.
c) Umožnit nájemci zřízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. IX tohoto předpisu.
d) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému
místu a zdržet se jakéhokoliv zásahu do něj nebo jeho zařízení, vyjma případu odvrácení následků
živelné pohromy nebo nutnosti bezodkladného zajištění bezpečného a plynulého provozu
pohřebiště, nebo kdy je potřeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce,
nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě lze omezit přístup k hrobovému místu na nezbytně
nutnou dobu. Vznikne-li zásahem správce pohřebiště nebo jinou osobou škoda, je původce povinen
hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa zřizuje a připravuje správce pohřebiště tak, aby byly vytvářeny ucelené řady a celky
podle jednotlivých druhů hrobů a jejich velikostí. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo
vymezený prostor.
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3. Velikosti hrobových míst jsou stanoveny takto:
Rodinný hrob – velikost od 6,25m2 do 9 m2
Řadový hrob – velikost od 2,5 m2 do 5 m2
Urnový hrob – velikost 0,56 m2
Situování hrobů je vždy patou k hlavní komunikaci.
VI.
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při jeho užívání postupovat následovně:
1. Hrobové místo zřídit v souladu s ustanovením čl. IX. Před zahájením prací si vyžádá písemný souhlas
správce pohřebiště a při provádění prací se řídí jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předá správci
dokumentaci stavby, jež obsahuje technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez s uvedením jména
realizátora. Po dokončení požádá správce pohřebiště o technické převzetí a řídí se nadále pokyny
správce vydanými pokyny k užívání.
2.

Provádět trvalou údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a
následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců zajistí úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem a nenarušovala vzhled
pohřebiště, průběžně zajišťuje údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady
tak, aby jejich stav nebránil v užívání hrobových míst ostatních nájemců.
c) Odstranit včas znehodnocenou květinovou a jinou výzdobu včetně zbytků svíček nebo dalších
předmětů, jež kazí estetický vzhled.
d) Neprodleně odstranit závady na hrobovém zařízení, zejména ty, které ohrožují bezpečnost a zdraví
osob. Pokud tak nájemce neučiní, provede práce správce na náklady nájemce.
3. Nájemce nesmí vysazovat zeleň, která je mimo hrobové místo. Nesmí zasahovat do zeleně, která je
ve správě správce nebo obce. Nájemce rovněž nesmí rozšiřovat hrobové zařízení na úkor pěšinek
oddělujících hrobová místa.
4. Nájemce je povinen nejpozději ke dni skončení nájmu, odstranit hrobové příslušenství včetně uren se
zpopelněnými ostatky z hrobového místa a provést úpravu povrchu hrobového místa. Po uplynutí
této lhůty se může provozovatel domáhat odstranění příslušenství prostřednictvím soudu.
5. Oznámit neprodleně všechny změny údajů potřebných pro evidenci pohřebiště.
6. Zajistit nejpozději do posledního dne nájmu odstranění hrobového zařízení a provede úpravu
povrchu hrobového místa.
7. Strpět číselné označení hrobového místa provedeného správcem u paty hrobového místa.
8. Uložení lidských ostatků provádět jen v souladu s čl. VII.
9. Zdržovat se v prostoru pohřebiště pouze v provozní době stanovené v čl. II.
10. Nejkratší doba pronájmu hrobového místa pro uložení ostatků do hrobu je 15 let. Doba pronájmu
musí odpovídat minimálně tlecí době posledních uložených ostatků.
11. Podnájem hrobového místa je zakázán.
VII.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1.
2.

Zemřelí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště, který
vede řádnou evidenci o místě a způsobu uložení.
Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce nebo jím pověřená osoba. Totéž
platí i o exhumaci. Pro evidenci musí být předložena příslušná dokumentace podle platných právních
předpisů.
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3.
4.

5.

6.
7.

Zpopelněné lidské ostatky lze uložit na pohřebišti pouze do urnového hrobu nebo do speciálních
schránek na hrobové zařízení.
Pro pohřbívání do země musí být rakve vyrobeny z materiálu, který zetlí (mineralizace) ve stanovené
době spolu s lidskými ostatky, to znamená, že nesmí obsahovat nerozložitelné materiály, kovové díly
jen v omezeném množství. Výplní rakve mohou pouze lehce rozložitelné materiály (piliny, papír,
látky) při jejich výrobě nesmí být použito toxických materiálů. Do řadového hrobu malého nesmí být
uložena další rakev před ukončením tlecí doby. Při ukládání do řadových hrobů velkých a do
rodinných hrobů musí být zachována stěna minimálně 20 cm zeminy. Výška zeminy nad rakví musí
být minimálně 150 cm a výška rovu 20 cm.
Pro pohřbívání do hrobek smí být použito rakví o největších rozměrech 2,15 x 0,85 m, z dřevního
materiálu s dlouhou trvanlivostí (např. dubové) v nichž bude umístěna poloviční zinková vložka
nebo rakev kovová nebo rakev dle ČSN.
Všechny rakve, včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého,
datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.
Exhumace se provádí v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších
předpisů. Přímou manipulaci s lidskými ostatky smí správce pohřebiště nebo jiné osoby provádět
pouze se souhlasem Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
VIII.
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu (země) je pro pohřebiště Proseč pod
Ještědem minimálně 15 let.
IX.
Zřizování hrobového zařízení, podmínky provádění prací na pohřebišti

1.

2.
3.

K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky,
náhrobky, rámy je třeba prokazatelný předchozí souhlas vlastníka pohřebiště. Tím však není
nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení nutné podle platných předpisů.
Při provádění stavby nebo úprav stavby se musí stavebník nebo pracovník podřídit pokynům vlastníka
pohřebiště, a to pokud jde o rozměry a tvar, pokud jde o druh použitého stavebního materiálu i
pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na
veřejném prostranství. Vlastník má právo vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu
s řádem a jinými obecně platnými právními předpisy.
Správce pohřebiště provádí při všech stavbách na pohřebišti stavební a technický dozor.
Zřízení hrobového zařízení hrobu v rozsahu a za podmínek s individuálním souhlasem správce:
a) Pohřbívací plocha musí být zachovaná ve vnitřních rozměrech minimálně: 80x200cm.
b) Základy pod stavby musí být provedeny do nezamrzající hloubky, to je minimálně 80 cm pod
úrovní terénu a musejí být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám pak do hloubky
minimálně 50 cm pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí přesahovat do
pohřbívací plochy. Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně pevných
materiálů, odolných proti povětrnostním vlivům a působení kořenů.
c) Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody.
d) Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek podle dispozic správce
pohřebiště.
e) Patní a vrcholový rám musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů, musí být dodrženy
proluky mezi jednotlivými hroby v šíři minimálně 30 cm.
f) Jednotlivé prvky konstrukce musí být mezi sebou kotveny (tj. náhrobek a rám).
g) Nápisy na hrobech nesmí být v rozporu s jinými obecně platnými právními předpisy.
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4.

5.

6.
7.

8.

Zřízení hrobového zařízení hrobky v rozsahu a za podmínek s individuálním souhlasem správce:
a) Pohřbívací plocha musí být zachovaná ve vnitřních rozměrech minimálně: 90x200cm.
b) Posouzení okolí plánované stavby, umístění vůči okolním hrobům, přístup k hrobům, příjezdu k
hrobce, posouzení vlivu na okolní výsadbu).
c) Předložení projektové dokumentace stavby hrobky (tvar, velikost, rozměry, odvětrání, atd.)
d) Návrh materiálu a hlavních konstrukčních prvků, statické posouzení umístění stavby, osazení
hrobky hrobovým zařízením.
e) Určení minimální světlosti otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného otevření.
f) Určení místa uložení přebytečné zeminy, obsyp stěny hrobky, úprava okolního terénu.
g) projekt hrobky (podzemní i nadzemní) musí odpovídat platnému standardu pro tyto stavby.
Správce může ve svém souhlasu stanovit následující podmínky stavby:
a) určení doby výstavby.
b) opatření bezpečnosti stavebních prací.
c) požadavky na ochranu zařízení a zeleně pohřebiště a ostatních hrobových zařízení.
d) podmínky na používání zařízení pohřebiště v době stavby, včetně vody, skladování materiálu a
likvidace odpadu.
e) povinnosti dozoru při výstavbě, kontrolní činnost.
Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může stanovit četnost
kontrol a revizí a druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce.
Při provádění veškerých prací na hřbitově je nutno dodržet veškerá opatření stanovená správcem
k dodržení piety prostředí to znamená neomezování průchodů po komunikacích a přístupech
k hrobovým místům a neomezování práv ostatních nájemců.
Okamžitě po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly prováděny práce do
původního stavu.
X.
Zánik práva k místu

1.

Po uplynutí nájemní doby, na kterou je správce pohřebiště povinen dle smlouvy pronajat hrobové
místo, zaniká právo k místu, jestliže:
a) poměry na pohřebišti neumožňují propůjčení místa na další dobu pro jeho nedostatek.
b) nedojde k prodloužení smlouvy o nájmu místa písemnou formou nejpozději ke dni skončení
sjednaného nájmu. Vlastník pohřebiště je povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelně
nájemce ve lhůtě alespoň 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu formou předložení
návrhu smlouvy na obnovení nájmu.
c) není zaplacena cena za pronájem místa a služby s nájmem související nejpozději do 15 dnů od
lhůty splatnosti uvedené ve smlouvě o nájmu, pokud správce pohřebiště prokazatelně uplatnil
odstoupení od smlouvy nebo její výpověď. Vlastník pohřebiště se může z důvodů hodných
zvláštního zřetele dohodnout s nájemcem jinak.
d) má být pohřebiště nebo jeho část rozhodnutím příslušného orgánu zrušeno, nebo jinak upraveno.
e) pronajaté místo a hrobové příslušenství není udržováno v řádném stavu ani po prokazatelném
upozornění vlastníkem nebo správcem pohřebiště na možnost odstoupení od smlouvy ve smyslu
občanského zákoníku.

2. Není-li známa adresa nájemce hrobového místa, vlastník pohřebiště jej upozorní na možnost zániku
práva k místu veřejnou vyhláškou včetně stanovení lhůty pro uplatnění nároku na prodloužení nájmu.
3. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství včetně uren se zpopelněnými ostatky z hrobového
místa nejpozději ke dni skončení nájmu dle článku VI/4.
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4. Vlastník pohřebiště vyzve nájemce ve lhůtě nejméně 1 měsíc před skončením nájmu na povinnost
vyklizení hrobového příslušenství pro případ, že nájemce smlouvu o nájmu místa ke stanovenému datu
neobnoví. Nesplní-li nájemce tuto svoji povinnost, podá vlastník pohřebiště soudu návrh na vyklizení
věcí.
5. Zrušit nájem k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvních stran po dobu tlecí počínaje dnem
pohřbení zemřelého.
6. Po zániku nájemného práva se urna nebo ostatky zemřelých z hrobu, u kterých nájemce nezajistil jejich
nové uložení umístí do společného hrobu k tomuto účelu vyhrazenému.
7. Po zániku práva k místu nebo při jiné likvidaci hrobového místa, nebo i v průběhu sjednaného nájmu je
nájemce povinen prokázat na žádost vlastníka nebo správce pohřebiště vlastnictví náhrobku, rámu či
jiného příslušenství, a to písemným dokladem o koupi, výstavbě, dokladem o nabytí v pozůstalostním
řízení nebo jiným věrohodným dokladem.
XI.
Sankce
Zaviněné porušení povinností stanovených v tomto Řádu bude postihováno podle příslušných zákonů.
XII.
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu se zrušuje v celém rozsahu vyhláška zastupitelstva obce
Proseč pod Ještědem č. 93/03 z 10. 12. 2003, kterou byl vydán Hřbitovní řád.
XIII.
Účinnost
1.
2.

Tento řád je účinný dnem 22. 10. 2019.
Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obce Proseč pod Ještědem po dobu 15ti dnů
a také po celou dobu platnosti Řádu na pohřebišti na místě obvyklém.

Příloha č. 1: Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Proseči pod Ještědem.

Proseč pod Ještědem 22. 10. 2019

Tomáš Schwarz
starosta obce
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