obec Údlice
pohřebiŠtě podle § 16 odst , t, zák, Č,256l2o0t
iako provozovatet veřeiného
ve znění pozdějších
sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)
zákona
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného

Řád pro pohřebiště v Údlicích
1.

zasedání dne 26'08'2020
Řád veřejného pohřebiŠtě obce na svém
Zastupitelstvo obce údlice schválilo tento

usnesením

č.3l2O2O

,

_..1_1__.
Úřadu Usteckého
se vydává po předchozím souhlasu Krajského
(dále
,,Řád,,1
pohřebiště
ien
veřejného
2. Tento Řád
pod, č, j, KUUK/115íL|2j20
kraje v Ustí nad Labem ze dne 2o.o7.zozo,vydaného

článek t
úvodníustanovení

v samostatné
infrastruktury a službou ve veřejném zájmu
1. provozování pohřebiště je nedílnou součástíveřejné

pŮsobnosti obce.

starostou obce P'ing' MiloŠem

je obec údlice, lČ: 00262153, zastouPená
2. provozovatelem veřejného pohřebiště
www,obec_udlice,cz, email: ou,udlice(Ovolnv,cz
Pavlíkem, te].474 aat zlt,webové stránky:

Článek z
Působnost řádu pohřebiště

veřejné pohřebiště v obci Údlice, k,
1. Ustanovenítohoto Řadu se vztahujína
jehož součástíjsou:
do hrobu
,1 .irau pro ukládánílidských pozůstatků
pozůstatkůdo hrobek
n) místa pro ukládánílidských
lidských ostatků v urnách
c) mirta pro ukládání zpopelněných
parcelníčíslo233
d) budova (bývalá márnice) -

Ú,

Údlice, Parcela ČÍslo58/8 a5813'

2.Vnějšíhranicepohřebištějevymezenakamennouacihlovouzdíazděnoubránouskovovýmivraty.
3.Řád jezávaznýproprovozovateleadáleprosubjekty,zajišťujícípohřebníslužby,proobstaratelepohřebnícha
sluŽeb, návŠtěvníkYPohřebiŠtě vČetně
objednatele a zhotovitele
jiných úkonů,nájemce hrobových a urnou,l.h míst,
ostatní
a
správce pohřebiště nebo nájemce Provádějí Práce Pro
osob, které zde s prokazatelným souhlasem

veřejnost'

článek g
Rozsah poskytovaných služeb

tJdlice jsou poskytovány zejména tyto základníslužby:
1. Na veřejném pohřebišti obce
a
a) nájem hrobového místa pro hroby
_yL^ _^^.,nx^,irh nlnc

hrobky

b)správaaúdržbapohřebištěvčetněoploceníamobiliáře,údržbazpevněnýchplochazeleně,
c)vedenípreaepsanéevidencesouvisejícísprovozovánímpohřebiště,
letnívodovod'
,p,uvování a udržováníobjektŮ na PohřebiŠti'
d) zajišťováníodvozu a likvidace oop.ot,
tohoto řádu,
vykonávání dozoru nad dodržováním
e)

potřeby veřejnosti,
u vchodu na pohřebiště pro
f) zveřejňování informacíve vývěsce
nebo vlastníka hrobového
jsou poskytovány doplňkové služby na Žádost nájemce
2, Na veřejném pohřebišti obce

zaYízeníčihrobky,kterénejsoukalkuloványvceněnájmu,jakonapříklad: v rámci pohřebiště,
i ziopelněnými lidskými ostatky
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými
nebo exhumací,
bivýkopové práce souvisejícíspohřbením
c) pohřbívání,
d) prováděníexhumací,

e) ukládání lidských ostatků,
f) údržbaa úprava hrobových míst,

jako s věcí opuštěnou bude Provozovatel PohřebiŠtě PostuPovat Podle
3. při nakládání s hrobovým zařízením
se na pohřebišti nenachází),
občanskéhozákoníku (opuštěné německé hroby
ze dne
stanice t]steckého kraje, ťrzemního pracoviště chomutov
4. v souladu se stanoviskem krajské hygienické
ostatkŮ do
je na základě zákona o pohřebnictvítímto Řádem Pro uloŽení lidských
16.05,2016 č.j. KHSUL 2l2o6l2ot6,
prohloubených hrobů
délce minimálně 20 let s možnostípohřbívánído
hrobů stanovena na pohřebišti tlecídoba v
nejméně jeden a půl metrg dle hydrogeologického
hlubokých dva metry, do standardních hrobů hloubených
přílohou Řádu,
posudku č.zakázky :16-02 ze srpna 2002, ktenýje
pohřbeni' ale pouze se
mohou být na tomto veřejném pohřebišti
5. všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí
provozovateli
před uloženímlidských pozůstatků je potřeba předložit
souhlasem provozovatele pohřebiště. Den
minimálně po tlecí doby v příloze hřbitovní knihy,
kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uioží

článek a
způsob a pravidla užívání
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,
zarlzenl
bez stanovené provozní doby a uzamykání,
1. pohřebiště je místo veřejně přístupné,
na PohřebiŠtě nebo jeho Část doČasně
z oprávněných důvodůpřístup veřejnosti

2. provozovatel pohřebiště může
úprav, manipulování s lidskými ostatkY v rámci PohřebiŠtě'
omezit nebo zakázat, např. v době prováděníterénních
provozovatel zabezpečívzimním
zajistit bezpečnost návštěvníků.
exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze
pohřebiště v zájmu zajiŠtěníbezPeČnosti,
období nezbytnou údržbu hlavních komunikací
osob,
na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých
3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup
rovněŽ je zakázáno
zakázán'
psychotropních látek je vstuP na PohřebiŠlé
4. osobám pod vlivem návykových a
požíváníalkoholických nápojů na pohřebišti,

souhlasem provozovatele a za

vjížděta zdržovat se jen s prokazatelným
5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště
vozíkŮ
pohřebišti nenídovolena jízda i jinými vozidlY s výjimkou
podmínek stanovených provozovatelem. tta
se na
pohybovat
před vozidly. Na pohřebištije rovněžzakázáno
invalidních občanů.chodci majívždypřednost

kolech,kolečkovýchbruslích,koloběžkách,skateboardechapod.
řídit se Řáaem
pohřebištidůstojně a pietně s ohledem na toto místo'
6. Návštěvnícijsou povinnichovat se na
a video PřijímaČe'
audio
dovoleno se zde chovat hluČně, PouŽÍvat
pohřebiště. Zejména není návštěvníkůmpohřebišť
mimo odpadkové nádoby' nechat volně
a jiná omamné látky, odhazovat odpadky
nápoje
alkoholické
používat
kouřit,
pobíhatpsy,kočkyajinázvířataapoužívatprostorypohřebištěijehovybaveníkjinýmúčelům,nežkjakýmjsou

)iTlir,.^,.kých důvodůnení dovoleno

RovněŽ nenÍdovoleno tuto
na pohřebišti pít vodu z vodovodních výPustÍ,

voduodnášetvnáhradníchobalechmimopohřebiště.
jsou vhodným způsobem zabezpečena
na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud
8. svítidla mohou návštěvnícia nájemci
omezit nebo i
případech pouŽÍvánÍsvítidelna PohřebiŠti
proti vzniku požáru. provozovatel můžev odůvodněných

zakázat.
pásy a místa kolem hrobových
předmětů, včetně dílůhrobového zařízení na zelené
9. ukládání nádob, nářadí, jiných
z
- mimo odPadu
na pohřebišti sloužíjenpro ukládání odPadu PohřebiŠtě
míst není dovoleno. Nádoby na odpadky

stavebníhoanebezpečného,

v

_._^L

10.Návštěvníkůmjezakázánoprovádětjakékolivzásahydovzrostlézeleněnapohřebišti.
tento Řád
takovém rozsahu a zPŮsobem' který stanoví
pohřebišti je povoleno provádět Órá.e pour" v

a

11. Na

PrOVOZOVatel'

l_ __-^^.,.^L *í-f^^h
nřarlrhnzím sotthlasu orovOZOVatele
Po Předchozím souhlasu tr
reklam pouze na vyhrazených místech ^^
12. Na pohřebištije dovoleno umístění
ani hrobových místech a
umístění reklam na stromech ani zařízeních PohřebiŠtě

pohřebiště. Neníáovoleno

hrobových zařízeních.
_ _.r.___.,.^L _..!ria
na výkon následné
pořádat prezenčníakce soukromých subjektŮ zaměřené
13. Na pohřebišti není rovněž dovoleno
jakékoli Práce Či
Všechny podnikatelské subjekty, které chtějívYkonávat
služby pro nájemce či jimi nabízeného zboží.
povinnost k této činnostivŮČiProvozovateli PohřebiŠtě'
služby pro nájemce, majíoznamovací
jsou PovinnY tak Činit
souvisejícíse zajištěním řádného provozu PohřebiŠtě,
14. Všechny osoby, vykonávající činnosti,
takovou Činnost, dodrŽovat tento
a s ostatními právními normami, upravujícÍmi
v souladu se zákonem o pohřebnictví

pohřebiště, nebo
Řád a to vždy s vědomím provozovatele
potřeba.

s

řádu
jeho Předchozím souhlasem' je-li ho dle tohoto

článek s
Povinnosti provozovatele
je povinen zejména:
1. Provozovatel pohřebiště

dle tYPu hrobového místa'
stejné podmínky pro sjednání nájmu
stanovit
nájem
o
zájemcům
osobám
a) všem
smuteČních obřadech ÚČast
chování nešetrného k jejich citŮm a umoŽnit Při
b) zdržet se ve styku s pozůstalými
vůlízemřené osoby' a pokud se
a jiných osob v souladu s projevenou
společností
nauozensk,1ch
registrovaných církví,
projevenou vůlíosob uvedených
obřadu nevyslovila, také v souladu s
smutečnímu
ke
života
svého
během
tato osoba
je-li provozovateli známa,
v § 114 odst. 1 občanskéhozákoníku,
vázané
pohřebiště v rozsahu dle § 2tzákonao Pohřebnictvíformou
provozováním
souvisejícís
c)vést evidenci
jejich svázáním,
s ročnífrekvencívýtisku a
knihy, nebo v ele1troniáké podobě
StíŽnosti vYřizuje Provozovatel
souvisejícíchs provozem a správou PohřebiŠtě.
d) vyřizuje stížnosti včetně reklamací
míst. ZájemcŮm o uzavření
plán pohřeb:::.:::::.ím evidence volných
§ffi!;'§,i:T:""il.il'r',.L""T;:Ů::";
a evidence volných míst'
nechat nahlédnout do Plánu PohřebiŠtě
jejich
žádost
je
na
povinen
je mu známa jejich
nájemní smlouvy
písemně informovat ná;"m.e hrobových míst' Pokud
bezodkladně
pohřbívání
zákazu
případě
f) v

adresaasoučasněinformovatveřejnostotomtozákazuvmístěnadanémpohřebištiobvyklém.
24 zákona o pohřebnictví
g)

provozovatel postupuje dle ustanovení §
v případě rušení pohřebiště
veřejnosti
ve směru k zúčastněnýmosobám a

a je

bezodkladně

iouin"n

pronajímat tato místa a provádět obnovu
urnová místa apod.
aby vznikly ucelené řady
zaronem o pohřebnictví a Řádem tak'
stanovenýcn
podmínek,
za
zájemcům
nájmu
a rozměrů,
hroUových míst stejného charakteru
a ÚdrŽbu sPoleČných zařízenÍ'
na pohřebišti, provádět Úklid cest
i) zajišťovat údržbuveřejné zeleně
odpadů z pohřebiště,
j) ,.jiStourt sběr, tříděnia likvidaci všech
jejím skonČením'NenÍ-li mu
doby nájmu nejméně 90 dnŮ Před
skončenírleonune
na
nájemce
k) písemně upozornit
nejméně 60
na daném PohřebiŠti obvYklém'
znám, uveřejnítuto informaci v místě
nájemce
sídlo
nebo
pobyt,
trvalý
nájmu,
dnů před skončenímsjednané doby

'nililfi'ffl"Jrffiff'.:JrTl§p',.o

r..,,ouv, hrobky,

článek e
užíváníhrobového místa

uzavřené mezi pronajímatelem

místa
na základě smlouvy o nájmu hrobového
1. Nájem hrobového místa vzniká
formu a musí
smlouva o nájmu musí mít písemnou
nájemcem (dále jen smlouva o nájmu),
pohřebiště a mezi

obsahovaturčeníorur.'uhrobovéhomísta,jehorozměryavýšinájemného.
Pronajímateli PohřebiŠtě
hrobového místa je zájemce o nálem Povinen PoskYtnout
2. K uzavřenísmlouvy o nájmu
místo a datum
ostatkY jsou na PohřebiŠti uloŽenY'
osoby, jejížlidské pozůstatky nebo

ífi:llTf,,Íil;;zemřelé
jejího narození a úmrtí,

pozůstatků,datum uloŽenílidských
v rozsahu identifikace jiných lidských
hrobového místa' hloubky pohřbení'
pohřebiště včetně jejicrl exnumace, určení
pozůstatkůnebo lidských ostatků na
druh a číslourny,
druhu rakve apod., u lidských ostatků
do hrobu nebo hrobky' byly touto
pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy
nemoci,
nebezpečné
o
d) záznam

:iffil:',",lr'ffil:il||,l.o::;".,cích

místa, jde-li o fyzickou osobu'
pobytu a data narozenínájemce hrobového
trvalého
místa
adresu
jde-li
:iillil:xi,,iii"l,,
čísloosobY nájemce hrobového místa'
identifikační
a
sídlo
obchodnífirmu,
nebo obchodníjméno, název nebo
o právnickou osobu,
o změně smlouvy,
a dobu trvání závazku včetně údajů
je
f) datum uzavření nil.mni smlouvy
místa' vČetně ÚdajŮ o vlastníku' Pokud
hrobového
zayízenídaného
g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobového
jméno, Příjmení, trvalý PobYt, datum narozenÍ'
a to nejméně v rozsahu
znám, není_li vlastníkem nájemce

po smrti nájemce na základě
pobytu a dalšíkontakty na osoby, které budou
h) Jméno, příjmení,adresu trvalého

určenéposloupnosti pokračovat v nájmu,
odkladu oznámit provozovateli
skutečnostíjenájemce povinen bez zbytečného
3, změny výše uvedených údajůa

POhřebiště,
l y l_-^L..
-..-í r.ťl+ "lnl.rr ne nii <p cmlotrva o náimu
4.Vpřípadě,žesejednáonájemhrobovéhomístavpodoběhrobu,musíbýtdoba,nanižsesmlouvaonájl
niinimálně 20 let'
mohla být dodržena tlecídoba stanovená Pro PohřebiŠtě
uzavírá,stanovena tak, aby od pohřbení
10let
dobu 10 let s prodloužením nájmu na dalších
5. Nájem hrobových míst se sjednává na

pohřebištivzniká nájemci Právo na místě zřídit hrob'

k hrobovému místu na
6. platným uzavřením nájemnísmlouvy
deskY aPod') a vYsázet květinY'
náhrobku a hrobového zalÍzenÍ(rám, krYcí
hrobku, urnové místo, včetně vybudování
pohřebiště, s následnou
tímto Řádem a pokyny provozovatele
to vše v souladu s obsahem nájemnísmlouvy,

možnostíuloŽitvtomtomístělidsképozůstatkyalidskéostatky.

PohřebiŠtě
lze přenést na třetí osobu pouze Prostřednictvím Provozovatele
7. Nájemní právo k hrobovému místu
nebo
náhrobku
hrobk''
nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník
novou smlouvou. Současně s převodem
věcÍdo vlastnictvíjiné
provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených
hrobového zayízenlpovinen předložit
jeho vlastnictví,
osoby, nezůstávají-li i nadále v
kamenické práce na
zeminy při výkopu vedlejŠÍhohrobu a nutné
8. Uloženímkonstrukce pro ukládánívykopané
práva
případech a na nezbytně nutnou dobu' neníomezením
ooůvodněných
v
vše
to
místě,
hrobovém
přilehlém
nebo zařízenía vznikne-li
pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa,
nájemce ve smyslu § 25 zákona o
nahradit ten, kdo ji zPŮsobil' To Platí i
uvést do původníhostavu, nebo škodu
tímto škoda, je povinen hrobové místo
přibral třetí osobu,
v případě, že škůdce ke své činnosti
zařízeni v rozsahu
zajišťovat Údržbu hrobového místa a hrobového
9. Nájemce je povinen vlastním nákladem

stanovenémsmlouvouonájmuavnásledujícímrozsahuazpůsobem:
hrobového místa,
pohřbenído hrobu zajistit úpravu pohřbívacíplochy
a) nejpozdějido 3 měsíců od

bY naruŠoval svým vzhledem okolÍ'
nezarůstala nevhodným Porostem, který
b) zajistit, aby plocha hrobového místa
zayízení na vlastní

jakož i průběžnězajišťovat Údržbu hrobového
průběžnězajišťoval údržbu hrobového místa,

nákladytak,abyjejichstavnebránilužíváníhrobovýchmístostatníchnájemcůadalšíchosob,
které narušují
odpad z vyhořelých svíčeka dalšípředměty,
a jiné dary,
c) odstranit včas znehodnocené květinové

je provozovatel pohřebiště
tyio předměty nájemce hrobového místa,
estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li

je narušena jeho stabilita a ohroŽuje
zajistit opravu hrobového zayízenípokud
po uplynutí lhŮtY uvedené ve výzvě
dalšíchosob. pokud tak nájemce neučiní

;S:lil:}:T,l',]lliiT;eprodleně

tím zdraví, životy, nebo majetek
hrobového místa'
bezpečnost na nákladY a riziko nájemce
provozovatele, je provozovatel oprávněn zajistit
je oPÍrat o sousední hrobová
na sousední hrobová místa, nebo
LL Je zakázáno odkládat díly hrobového zaiízení

11l'liil;r,"rní hrobového místa je nájemci zakázánomanipulovat

lidskými
s lidskými ostatkY, Se zPoPelněnými

ostatkymůŽenájemcemanipulovataukládatjenapohřebištěpouzesvědomímprovozovatele.
Číslanepřemísťovat'
míst provedené provozovatelem' tato
označeníhrobových
13. Nájemce je povinen strpět číselné
místě vhodně umístěný odkaz
jiným účelům.Nájemce 1e povinen strpět na hrobovém
nepoškozovat a nepoužívatk
doby nájmu,
týkajícíseupozornění nájemce na skončení
(tj'
na uveřejněnou informaci ve vývěsce
zákona č,89lzolzsb,, občanský zákoník
zařízeňístaly opuštěnou po účinnosti
14. pokud se hrobka nebo hrobové
Provedena nabídka
bude od 1. ledna 2024 Provozovatelem PohřebiŠtě
od 1. ledna 2OL4| ajsou zároveň stavbou,

věcech majetkových
priJuSne*u Úřadu pro zastupovánístátu ve
zákoník (tj. před 1. ledn rem 2014),
před účinnostízákona Č. 8gl2oL2 Sb., obČanský
15. Pokud byla hrobka opuštěna
(viz. ustanovení § 996 zákona Č'89l2ot2
která je provozovatelem Pohřebiště
bude zaevidována do majetku obce,
tímto postupem stala hrobkou obecní' se
novém viastníkov.i hrobky, která se
oznámenío
zákoník).
občanský
sb.,
se PostuPuje shodně'
pohřebišti (na vývcsce). U oPuŠtěnéhohrobu
zveřejnívhodným způsobem na veřejném
hrobu od movitých i
vyzván před ukonČením nájmu k vYklizení
prokazatelně
místa
hrobového
16. By._1i nájemce
hrobové místo
zákoníku při skončenínájmu předá nájemce
2225občanského
s
§
souladu
v
věcí,
nemovitých
Vezme vŠe'kromě
při odevzdání hrobového zařízenínebo hrobkY si nájemce
nájmu.
skončení
od
vyklizené do 30 dnů
obČanského zákoníku
s
nebo nezpopelněných, ProtoŽe v souladu §493
zpopelněnýctr
ať
ostatků,
lidský
uložených
lidské ostatky nejsou věcí,

dosavadním místě, Přinájmu
nezpopelněné izpopelněné ponechajína
ostatky
lidské
se
nájmu
dna
I7.pozániku
nového pohřbení uloženy pod Úroveň
budou tyto lidské ostatky v průběhu
nájemcem
novým
místa
hrobového
sPoleČnéhohrobu téhoŽ PohřebiŠtě'
dna hroúu, uložíse lidské ostatkY do
hrobu. Není_li možnévyužítúroveň
smlouvy bez právního
na hrobovém místě po zániku nájemní
zařízeníumístěno
je
hrobové
16
při
bodu
nesplnění
18.
moŽnost obrátit se na
pokud na výzvu není odstraněno, pak má Provozovatel PohřebiŠtě
důvodu tedy neopráuněné.
vYzvat vlastníka ať si zařízení
zayízeníodstranita uskladnit a následně
na dalŠÍ
soud nebo v rámci svépomoci hrobové
ponese vlastník hrobového zařízenl Pokud
a uskladnění hrobového zařízení
odstranění
na
Náklady
odebere.
výši odhadované ceny hrobového zayízení'
na odstranění a skladné pretroei
výzvu vlastník nereaguje a náklady
použije na úhradu nákladů.
provozovatel hronovJ zayízeniprodá. výtěžek

19'NěkteráhrobovázaYízenínebohrobkylzeprovozovatelidarovatpísemnoudarovacísmlouvou.

článek z

Podmínkyzřízeníhrobky,náhrobku,hrobovéhozařízení
jiŽ existujících je oPrávněn

úpravě
hrobového zayizenina pohřebišti, nebo
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku,
nájemce hrobového místa a
souhlasu
předchozím

Pouze

po prokazatelném
vlastník nebo jím zmocněná osoba
podmínek,
provozovatele za jím stanovených

2.Podmínkykezřízeníhrobovéhozalízenimimohrobkyurčujeprovozovatelvrozsahu:
základŮ'
použitéhomateriálu, minimální hloubku
zařízení,případně druh
a) určírozměry, tvar hrobového

ŠÍřkuuliČek

zařizenÍ'jeho oPravách a
a odpadu při zřizováníhrobového
utozenizeminy
způsob
mezi hrobovým zařízením,
pevně kotveny,
zařízení musí být mezi sebou
půdy a nesmi
rlam nA rinosnost půd
likvidaci. Jednotlivé díly hrobového
cm, dimenzovány se zřetelem na Únosnost
80
nezamrzajícíhloubky
do
provedeny
musíbýt
b) základy
základové spáry, která Činí
rozměrům díla a podpovrchové hloubce

í',lli.fi 1"rl"§i:l1l|!'iill;r,ným

minimálně 80 cm,
materiálu' odolného proti
být zhotoveny z dostatečně Únosného
musí
stél
nebo
náhrobků
d) základy památníků,
popř. cihlového zdiva'
či Železobetonu, kamenného
působenípovětrnosti např. z prostého betonu

e)zadnírámyhrobunebohrobkymusíbýtvjednépřímcesrámysousedníchhrobů,
o o*:"';nT;:i]J:
přístuP k sousedním hrobovým
(vliv na výsadbu, okolníkomunikace,

i:Íl,,o,rnou.né stavby

o

tYP terénu a PŮdY' velikost
ke stavbě hrobky (tvar, odvětránÍ,
dokumentaci
projektovou
pro
vytvořit zadání
místům)

zařízením
vč9tně požadavků
materiály a hlavníkonstrukčníprvky
1:_:,r:111,,|]::y,::ij;:r,T
na základě PředloŽeného statického
pasy, beton ,výiztuže,betonové tvárnice)
(základové
firmou
kamenickou

.

::Ti*ut

.

ffi:luloženípřebytečné

o
o

zeminy a odrloz

l"l''l111"l:i:::l']::::,:§^"::,i:;.1iTí-."''
postupů a parametrů pro zvolený materiál

zhotovit základové pasy včetně dodrženítechnologických

stavby

zalít betonem a zhotovit
výztuže, zhotovit otvory Pro Patra,
zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné

zakrytím stropnicemi a následnou izolacíProti Povrchové
u.tonovým věncem, popř,vnitřním

.

:i:::ffilunu

.

otevření bez nutnosti
rakve s možnostíopakovaného
pro
spuštění
otvoru
světlost
l""|Ťr"a minimální
demo ntáže h robového zařízení

oužívánídokončenéstavbyjemožnépouzesesouhlasemprovozovatele
na hrobovém místě je vždy
údržbě, opr"uám, nebo odstraněnívěcí
zhotovení,
ke
směřujících
prací
při
provádění
tyto práce
je
3.
tyto práce sám, přičemž ten, kdo
n"prouaoi-t,
nájemce,
souhlasu
prokazatelného
třeba předchozího

provádípovineneinittat<dlepokynůprovozovatelepohřebiště,nájemnísmlouvyatohotoŘádu.
zaYizení na PohřebiŠti odPovídá
nebo odstraňování lrrobiY, hrobového
oprav,
údržby,
zhotovování,
4. V průběhu
na místech a způsobem
pořádku, za skladovánípotřebného materiálu
udržování
za
místa
hrobového
nájemce
jejich Části' stejně tak i
stavební materiál, náhrobkY' Či
odstraňovaný
pohřebiště.
určeným provozovatelem
vykopanouzeminujenájemcepovinennejpozdějipředpřerušenímprácetéhoždneodvéstnaurčenémísto

kontejneru.
skládky a případně uložit do příslušného

při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány

kjinémuúčelunežkekomunikačnÍmanesmíbýtjejichprůchodnostomezována.
hrobového místa a místa' která Při
povinen na suůi natt.o uvést okolíPřísluŠného
5. po skončenípracíjenájemce
povinen nahlásit
48 hodin. ukončenípracíjenájemce
práciznečistil, do původniho rt.uu nejpozdějijo

předepsanou
zařizení,zakládající povinnost změnit, Či doplnit
provozovateli. spolu s tím nahlásí změny hrobovérro
zařizenívčetně základů a stavby hrobky,
evidenci. Totéžplatí při likvidaci hrobového
povolením provozovatele' ktený
keř pouze s předchozím písemným
nebo
strom
vysadit
lze
místě
hrobovém
5. Na
takovou výsadbu na
bez jeho souhlasu, případně odstranit
nájemci přikázat odstraněnívysazené dřeviny
může

náklad nájemce hrobového místa,

s
odstranit hrobové zaYlzenÍz pohřebiŠtě Po Předchozím Projednání
oprávněn
zaíízenije
hrobového
Vlastník
7.
provozovatelem a nájemcem hrobového zařízení,

článek g
ostatků
ukládání lidských pozůstatkůa exhumace lidských
exhumacije

oprávněn
provádět
ukládat do nich lidské pozůstatky nebo
otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti,
s
smlouvY
na základě
nebo provozovatel Pohřební sluŽbY, který
pouze provozovatel nebo správce pohřebiště
pohřbít lidské pozůstatky (viz, čl, 9),
vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti
aby převzetí nezpopelněných
pozůstattů k pohřbení provozovatel dbá na to,
2. obdobně jako při přijímání lidských
uvedením' o ČÍostatky se jedná'
úmrtnímlistem a průvodnímdoPisem s
lidských ostatků uyto ootozeno alespoň
převoz prováděl' u urny postačípředložit
a v koho zájmu se exhumace a
pohřebiště)
název
a
hrobu
jsou
(číslo
odkud
TYto dokumentY bY mělY být Podkladem
údaje shodné s identifikačním Štítkem.
obsahuje
který
zpopelnění,
o
doklad
pohřebiště,
i pro evidenci souvisejícís provozováním
jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel Úhradu
být tento uložen do hrobu,
3. v době po úmrtínájemce, má-li
nikdo o uzavření nájemní
pohřbu nebo od jiné zmocněné osobY. NePoŽádá-li
vypravitele
tiecíod
dobu
na
nájemného
s povinnostíprovozovatele o
toto hrobové místo po tlecídobu bez nájemce
smlouvy k předmětnému místu, zůstává
místo pečovat.
i zpopelněnými lidskými ostatkY v rámci PohřebiŠtě
4. Bezohledu na uplynutítlecí doby můžebýt s nezpopelněnými
souhlasu provozovatele pohřebiště,
manipulováno pourá na základě předchozího
5.Nezpopelněnéizpopelněnélidskéostatkymohoubýtexhumovány,tj.přemístěnynebopřevezenynajiné
nového hrobového
žádost nájemce hrobového místa a nájemce
pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou
převoz
exhumovaných
pohřebiště.
jen s písemným souhlasem provozovatele
na jiném pohřebišti, a to
1,

místa

nezpopelněnýchlidskýchostatkůnajinépor'r"uis.cmusíbýtpředemobjednánuprovozovatelepohřební
Žádostio exhumacivŽdY skuteČnost
přiložena. Ňal.r.. hrobového místa doloŽÍk
služby a objednávka kžádosti
1obČanského

úmrtípodle§22odst.2zákonaopohřebnictvíapísemnýsouhlasosobyuvedenév§114ods.
souhlas
hrobového mÍsta PÍsemce PoŽádat o
lidských ostatků musí nájemce
zákoníku. před exhumací nezetlelých

je zakázáno, VýjimkY dle
ostatků za účelemjejich zpopelněnív krematoriu
|]!lXlX'}:J3.gJil:||Hili',','o';*.n
pouze provozovatel PohřebiŠtě,
individuálnížádosti můžepodle čl. 12 schválit
jménem zemřelého, datem narození,
musíbýt označeny štítkemnejméně se
7. všechny rakve včetně exhumačních

datemúmrtí,dnempohřbuanázvemprovádějícípohřebníslužby.
aby ve stanovené tlecídobě
země, musí být vyrobeny z talových materiálů,
8. Rakve, použitépři pohřbívánído

pouze z lehce rozložitelných
výplně rakví a rubáše mohou být vyrobeny
zetlely spolu s lidskými ostatky. Taktéž
materiálů.
do které je umístěna
dřevěné z materiálu s dlouhou trvanlivostí,
použít
rakve
je
nutno
pro
hrobek
pohřbívánído
9.
dle ČSn Rakve,
poloviŮnízinková vložka, nebo kovové nebo

článek g

Podmínkyprootevřeníhrobunebohrobkyprovozovatelempohřebníslužby
uloŽenÍ lidských PozŮstatkŮ'
pohřebiŠti

smíotevřít hrob nebo hrobku na
1. provozovatel pohřební služby

Pro

popř. k jiným ričelům,Pokud Provozovatel PohřebiŠtě
lidských ostatků, k provedení .*hum..u,
nebo hrobky:
předstihu před samotným otevřením hrobu

nebo

obdrŽÍv dostateČném

provozovatelem pohřební
hrobu o otevřeníhrobu nebo hrobky
nájemce
a
pohřbu
žádostvypravitele
a) písemnou
pohřbu'
služby,
pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení
provozovatelem
mezi
uzavřené
b) kopiítéčásti smlouvy
hrobového místa,
kierá přikazuje pohřbít do příslušného
služby a o oprávněnosti vykonávat
činnosti v oblasti provozování pohřební
c) doklad o oprávnění podnikatelské
(výpis z Živnostenského rejstříku)'
práce kopání hrobů na pohřebištích
podnikatelskou činnost technické služby vlastními zaměstnanci a s
provozovatel pohřební službY na vlastní náklad'
zalistí
práce
uvedené
že
prohlášení,
d)
vlastní odpovědnost,
použitímvlastních pomůcek i nářadí a na
ŠkoleníhrobníkŮ od zaměstnance
Hrobník nebo potvrzení o absolvování
e) osvědčeníozískání profesní kvalifikace
otevírat,
pohřební služby, ktený bude hrob nebo hrobku

,, rnřl.:,včetně
}i:lť;"ň'.'"iT::lnXj#Í,H.::'JJJ,!;
sousedícíchhrobů,
,

fotografiípříslušnéhohrobového místa Před

bezprostředně
iáho otevřením a fotografie
musí být Provozovatelem PohřebiŠtě
který bude hrob nebo hrobku otevírat,
služby,
2. Zaměstnanec pohřební
pro bezpečnéa nezávadné
podmínkamia s jinými informacemi nezbytnými
místními
pohřebiště,
řádem
s
seznámen
provozovatel pohřebiŠtě je
zaměstnanec provozovatele pohřebnísluŽby,
hrobky
;5",'"il'Jl?:t§n[:l|y."o"
prací -v takovém případě je zaměstnanec
průběh prací nebo požádat o přerušení
zkontrolovat
kdykoli
oprávněn
práce neprodleně pozastavit,
provozovatele pohřební služby povinen
jen tehdY' Pokud
od posledního PohřbenÍ, je moŽné Provést
doba
tlecí
neuplynula
něhož
u
4. otevření hrobu,
ostatky,
povolila manipulaci s nezetlelými lidskými
příslušná krajská hygienická stanice
jsou-li
ktomu závažnédůvody' např'
odmítnout otevřeníhrobu nebo hrobky,
jeho
5. provozovatel pohřebiště může
hlavní kořenY, Pokud je PohřebiŠtě a
u něhož by musely být přerušeny
stromu,
vzrostlého
blízkost
bezprostřední
a ledem,
deště nebo pokrytí povrchu sněhem
porost v nepříznivém stavu v důsledku ui.hřic,
ve výši minimálně I'2 m'
zeminou
po uloženído hrobu zasypána zkypřenou
být
musí
pozůstatky
pořádek
6. Rakev s lidskými
tak, aby nebyl narušen veřejný
hrobu a hrobky provoz'na pohřebišti
při
otevření
zajistí
pohřebiště
7, správce
otevřenípoŽádal,
hrobu nebo hrobky hradíten, kdo o

s otevřením
;'i}-l]i;l}.i'J$,"i:;ffiffi,!$l?ouuirror,i
uvedené a dalšísouvisející
přiměřených nákladů za poskytnuté výše

provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu
služby,

článek 10
Dřeviny a lavičky

se o dřevinY' které bY v budoucnu
pouze se souhlasem provozovatele. Jedná
vysazovat
pohřebišti
na
lze
,. Dřeviny
návŠtěvníkŮ'
na majetku a ohroŽovat bezPeČnost
u .ot,tu by způsobovat škody
vykazovaly znaky vzrostlých stromů
písemně zaváže k tomu' Že
plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce
pohřůívaci
do
vysazovány
být
2, Dřeviny nesmějí

budemístoužívatpou,"kuloženízpopelněnýchlidskýchostatků.
odstranit vysazené dřeviny'
provozovatel můžedle svého uváženíabei souhlasu nájemce

k

jejížvýsadbě nedal

3.

souhlas.
(viz, zákon o ochraně přírody a krajiny)'
jen při dodržování zvláštního předpisu
lze
zeleň
vzrostlou
4. Likvidovat
provozovatele PohřebiŠtě,
vysazená na pohřebišti, se stává majetkem
5. Všechna trvalá zeleň,
jakékoli
zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího
provádět
oprávněn
není
pohřebiště
návštěvník
6. Nájemce ani

souhlas
osoba, které k tomu udělí provozovatel
na pohřebišti provozovatel nebo
,nr.u,uje
##il:l:',i,nu
řádném stavu,
a povinnosti udržovat lavičky v
s určenímrozměrů, tvaru a umístění
návštěvníci pohřebiště,
nájemníci nebo
8, Lavičky mohou užívatvšichni
a hrobového zařízení provádějí
a okrašlování hrobových míst
udržování
k
nutné
práce
9. Jednoduché
nájemcem pověřené,
podnikajícífyzické osoby či právnické osoby

;Hf;;

článek tt
Sankce

něktených PřestuPcích
zákona č'25Il2oL6Sb'' o
5 odst,
podle
§
postihováno
bude
1.o]rr,i) p"rusí podmínky uloŽené V tomto Řádu při
1. porušenítohoto Řádu
or"i.
fyzická
pokud
pořádku,
jako přestupek proti u"r";nemu
aktu,
ionáni pohřbu nebo pietního

Já'

tr;;,T:ffix"Jr:,.:Til:f!íi*li:li::ffi'-,*:fitr"

lidskýmiostatk' na PohřebiŠtizPŮsobem
nebo urnu
rakev s lidskýmipozůstatky

tllrfffi:Ťl*:ť*il*..r",::u,X#:l§?jl:l"'rl'iffilon.inou

nebo neoprávněně provádí
s lidskými ostatky,
pohřebišti hrob nebo hrobku
na
otevře
1 písm. h) neoprávněně
c) v rozporu s § 4 odst.

TllTill;rpky

26 zákona o pohřebnictvÍ'
100 ooo,-KČ ve smyslu §
výše
do
až
pokutu
uložit
uvedené výše lze

článek tz
ostatní ustanovení

se řídí zákonem o PohřebnictvÍ'
vztahujícíse k provozování PohřebiŠtě'
řádem,
tímto
doruČeníuPlYnutim
1. právnívztahy neupravené
na;emce mista na PohřebiŠti, Platífikce
.dr.ru
n.
ooručenkou
pokud se písemný styk provádí
2.

Řádu
u poŠty,
Výjimku z Řá
pohřebiště, výjimku
pohřebiště'
posledního dne úložnílhůty
.r..lí pověřený
nracovník
pracovník obce a správce
^nrrářanú
provádí
Řádu
3. kontrolu dodržovánítohoto

vztahujíse na PéČio ně
ilťfrťJtiil:ffiI"*liy*č:;:l;:§ffiffi;:ffi,:Ť!.1,1":,::,:amukuturníchpamátek,nebo
uiíečnýcrrhrobŮ a PohřebiŠť'
zájmu, čijsou u ,.rn..u
památkového
se nacházejí na území
zvláštníprávní předpisy,

článek t3
Zrušuiícíustanovení

v celém rozsahu Řád Pro PohřebiŠtě'
Řádu pohřebiště se zrušuje
schváleného
tohoto
1. Dnem nabytí účinnosti
obce v r,2016
schválený zastupitelstvem

článek 14
závěrečné ustanovení
po dobu 15 dnŮ a Po celou
obecního úřadu v údlicích
úřednídesce
;:Ů-;il'u!;...
stránkách obce Údlice'
ouuv*rem . na webových
místě
na
por,r.uiiii
na
dobu platnostitohoto Řádu

i.liffij:^flJÍ,!;i#
v

t]toticícrr dne 27.08,2020

lng. Miloš Pavlík

starosta obce

(&,
/66,P.\

