Obec Vyskytná nad Jihlavou
Vyskytná nad Jihlavou 67,588 41 Vyskytná nad Jihlavou

pohŤebiště
Rád veňejného
Zastupitelstvo obce Vyskytn á nad Jihlavou se usneslo na svém zasedání, konaném dne
24.I,2011, v souladu s ustanovením$ 16 odstavec 1 a $ 19 zákona č. 25612001Sb., o
pohŤebnictvía o změně některych zákonti, ve zněni pozdějšíchpŤedpisri(dále jen ,,zákon..)a
dle zákona č. I28I2OOOSb., o obcích, VO zněni pozdějšíchpŤedpisti, vydat tento Rád
jako opatreníč.1120|1,
(dálejen,,Ťád..)
pohŤebiště
veŤejného
Článek 1
Úvodní ustanovení
pohŤebiště
v obci Vyskytnánad Jihlavou na pozemku p. č.
1. Řád upravuje provoz veŤejného
jen
1 v k. ri. Vyskytná nad Jihlavou (dále
,,pohŤebiště).
2. Provozovatelem a správcem pohŤebištěje obec Vyskyná nad Jihlavou (dále jen
ště..).
,'provozovatelpohŤebi
pohŤebiště,
včetně
3. Ustanovenítohoto Ťáduje závaznépro všechnynávštěvníkyveŤejného
osob zde vykonávajícich práci.
ve Vyskytnénad Jihlavou nejsou vybudovány hrobky, nejsou zde anj volná
4. Na pohŤebišti
jejich
pŤípadné
zÍizeni. Ztohoto drivodu Ťád nestanovížádnépodmínky pro
místa pro
ukládání lidskych pozristatk do hrobek včetně stanovení druhri rakví, manipulaci
s ostatky v hrobkách a podmínky pro zŤizenihrobovéhozaÍizeníhrobky.
Článek2
Provozní doba pohŤebiště
veŤejnosti,se stanovítakto:
zpŤístupněno
Provoznídoba' v jejimžpruběhuje pohŤebiště
leden, nor, listopad, prosinec
bňezen,ňíjen
duben, květen, červen,červenec,srpen, záňí
soboty a nedě|e
Památka zesnulych,vč.pĚedcházející

8.00-17.00hod
7.00.18.00hod
7.00-20.00hod
7.00-l9.00hod

Č|enek3
PoŤádekna pohňebišti
jsou povinni zdržet se takovéhojednání, které by se dotykalo
1. NávštěvnícipohŤebiště
mravníhocítěnípozristalych a veŤejnosti.tzn. zejménachovat
nebo
zemŤelych
dristojnosti
Se hlučně, pouštět pŤenosnénosiče zvuku, poživat alkoholické nápoje', omamné a
psychotropnílátky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určenycha pouŽívatprostory
pohŤebiště
a jeho vybaveník jinym ričelrim,nežkjakym jsou určeny.
2. Na pohrebištije moŽnézdržovatse pouze V provoznídobě pohrebištěstanovenév článku
2 tohoto Ťádu. V jinou než stanovenou dobu je možny vstup na pohŤebiště pouze
s písemnymsouhlasemprovozovatelepohŤebiště.
pfístuppouze v doprovodudospěléosoby.
3. Děti do 10 let majína pohŤebiště
je zakázán pŤístup
podnapilym osobám a osobám Se psy' kočkamia jinymi
4. Na pohŤebiště
zviÍaty.
5. Na pohrebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběŽkách' skateboardech
a kolečkovychbruslích.

-

6. Vozidla (s výjimkou invalidníchvoziků)nernajído areálu pohřebištěumožněnpřístup.
Parkovištěpro návštěvníkypohřebištěje umístěnopřed hlavním vchoderndo areálu
pohřebiště.
7. Přístupna pohřebištěnebo do jeho částimůžeprovozovatelpohřebištěz oprávněných
(erénníúpravy,náledí,vichřice,exhumaceatd')na vymezenoudobuomezitnebo
důvodů
zakázat'
8. Ukládánínádob' nářadía jiných předmětůna zelenépásy a místakolem hrobovýchmíst
nenídovoleno.
9. Svítilny a svíčkyje možno na pohřebištíchrozsvěcovatna jednotliých hrobových
místechpouze tehdy' pokud jsou vhodným způsobernzabezpeéenyproti vzniku požáru.
V odůvodnfuýchpřípadech můžeprovozovatel pohřebiště použiváni otevřenéhoohně
(svíček
aj.)omezitnebozakžnat.
pítvodu z vodovodníchqýpustí
nenídovolenov areá|upohřebiště
10.Z hygienickýchdůvodů
pohřebištěa na za|événi
pÍovozovate|e
účelům
a studní'Tato vodaje určenak pÍovozním
zeleně při údržbězeleně na pronajatýchhrobovýchmístech.le zakázino odnášetvodu
v náhradníchobalechz areálu pohřebiště.
místo.Tímto míston je přistavenýuzavŤený
11.odpadky je třeba odkládat na stanovené
(za
kontejnerv zadníčástipohřebiště zdi ved|e,'mámice..)'
12.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazané
včetněnovévýsadbyzeleně,bezjeho souhlasu.
provozovatelempohřebiště,
13.Pořádrínípietních a vzpomínkovýchakci na pohřebištije možnése souhlasern
provozovatelepohřebiště.Tím není dotčenapovinnost svo|avatelepředem oznámit
ve
pod1ezvláštnihopředpisu(zák. ě.8411990Sb.,o právu shromažďovacím,
shromríŽděrri
zněnípozdějšíchpředpisů).
14.Na pohřebištije povolenoprovádětjakékolipráce pouze v takovémrozsahua takovým
kteqýstanovítentořád.
způsobern,
15.Dozor nad pořádkemna pohřebištiprovádiprovozovatelpohřebiště.
Č|ánek4
Rozsah s|užebposkytovanýchna pohřebišti
sluŽby:
následující
Provozovatelpohřebištěposkyuje zejména
osob k tomu
a) výkopovépráce souvisejícís pohřbeníma exhumace(prostřednictvím
oprárměných)
b) pohřbívaní(prostřednicwímosob k tomu oprávněných)
c) prováděníexhumací(prostřednictvímosob k tomu oprávněných)
d) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků(prostřednictvím osob k tomu
oprávněných)
e) pronájemhrobovýchmíst
evidenceo hrobovýchmístecha o uloŽení|idskýchostatků
f) vedenísouvisející
g) správu a údržbupohřebištěvěetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
likvidaceodpadu
zajišťování
konvi na za|éváni
h) zajišťovríní
vody a půjčovríni
č|ánek5
Povinnosti a činnostprovozovate|epohřebištěv souvis|ostis nájmem hrobových níst
je povinen:
1' Provozovatelpohřebiště
číselně
a) předat nájerncihrobovéhomísta(dále jen ..nájemce'')k uŽívánívyznačené,
hrobovémísto.
označené

b) umoŽnit nájemci zŤizeni hrobového zaŤizeni hrobu nebo hrobky Za podmínek
stanovenychv článku9.
c) umoŽnit nájemci uživánijeho hrobovéhomísta a zatizení pohŤebiště,zajistit pŤístup
ke hrobovému místu a zdržet Se jakychkoli zásahri do hrobového místa nebo
hrobového zašizeni s vyjimkou prípadri,kdy je nezbyné, napŤ.v drisledku Živelní
nebo kdy je
pohromy, bezodkladně zajistit bezpečnya plynuly provoz pohŤebiště,
tŤebaprovést pohŤbenído sousedníhohrobu, kamenosochaŤsképráce nebo irpravu
- v takovémprípaděje omezenípŤístupu
ke hrobovémumístumoŽnépouze
pohŤebiště
po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobovéhomísta nebo hrobového
zaŤizeni vinou provozovatele pohŤebištěa vznikne-li škoda, je provozovatel
pohrebištěpovinen hrobovémístouvéstdo p vodníhostavu.
je z právniho hlediska považovánoza veÍejnéprostranství,provozovatel
d) PohŤebiště
zcizení,nebo poškozeníhrobovéhozatizeni,
pohŤebiště
neodpovídáza pÍipadné
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobovéhomísta
Nájemce hrobovéhomístaje povinen pfi uživánihrobovéhomístapostupovattakto:
1. Hrobové zaÍizení zÍidit v souladu s ustanoveními článku 9. Pred zahájenim praci si
vyžádat písemny souhlas provozovatele pohŤebištěa Ťíditse pŤi prováděni praci jeho
pokyny.
2. Provádět ťrdrŽbupronajatéhohrobového místa a hrobového zaÍizeni v následujícím
rozsahu a následujícímzp sobem:
a) Nejpozději do 3 měsícri od pohŤbenído hrobu zajistit ťrpravupohrbívací plochy
hrobovéhomísta.
b) Zajisttt, aby plocha hrobového místa nezarŮstala nevhodnyrn porostem narušujícím
pruběŽně zajišťovat ťrdržbuhrobového místa
esteticky vzh|ed pohrebiště a
a hrobovéhozanzení na vlastnínáklady tak, aby jejich stav nebránil uživáni hrobovych
místostatníchnájemcria dalšíchosob.
c) odstranit včasznehodnocenékvětinovéa jiné dary,odpad z vyhoŤelychsvíčeka další
pŤedměty,kterénarušujíestetickyvzhled pohŤebiště.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zaŤizenípokud je narušenajeho stabilita, a
ohroŽuje tak zdravi, životynebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájemce neučiní,je
provozovatel pohŤebištěoprávněn zajistit bezpečnostna náklady a riziko nájemce
hrobovéhomísta.
ze|eně,zasahovatpouze se
Do
veŤejnéze|eněna pohrebišti,včetněvysadby novéveŤejné
3.
souhlasem provozovate|e pohŤebiště'ktery mriŽe ve svém souhlasu stanovit podmínky
vysadby a regulace veŤejnéze|eně.
4. Zajistit na vlastnínáklady' nejpozději do dne ukončenínájmu hrobovéhomísta,odstranění
hrobovéhozaťtzenívčetněuren,jinak s nimi bude naloŽenopodle $ 25 odst. 9 zákona.
5. oznamovat provozovateli pohrebiště veškeré změny udajri' potŤebnych pro vedení
v souladus $ 21 zákona.
evidencepohŤebiště
6. Strpět číselnéoznačeníhrobri provedenéprovozovate|empohŤebištězptisobem obvyklym
nebojeho části.
na danémpohŤebišti
7 . Uložení lidskych pozristatkri a lidskych ostatkri nebo jakékoli další nakládaní s nimi
provádětjen zp sobem,ktery je v souladus článkem7.
pouze v provoznídobě stanovené
v článku2.
8. Zdržovatse na pohŤebišti

Č|ánek7
Ukládání lidskych poztistatkri a Zpopelněnych lidsk1fchostatkri a jejich exhumace
jiná
1. Lidské pozristatkymriŽe do hrobri a hrobek ukládat pouze provozovatel pohŤebiště,
osoba je.' s jeho souhlasem. obdobně to platí i o provádění prací spojenych Se
zaji šťovánim exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je moŽné uloŽit na pohŤebištivždy jen Se souhlasem
provozovatelepohŤebiště
a zptlsobem,ktery odpovídápodmínkámpohrbívání.Urny lze
do hrobu ukládat do vyklenku náhrobku' nebo do zvláštníochrannéschránky. Nájemce
m:iuŽeSe souhlasem provozovatele pohŤebištěuloŽit urnu do hrobu do schránky
vybudovanék tomuto ríčeluzpevnéhoa odolnéhomateiálu.Umístěníschránky v hrobě je
nájemcepovinen sdělit provozovatelipohŤebiště.
3. Všechny rakve určenékpohŤbenímusí bÝt označenyštítkemobsahujícímminimálně
jméno zemŤelého,datum narozeni a den pohŤbu.PŤedspuštěnímdo hrobu musí byt víko
rakve pevně a trvale spojenošroubemse spodníčástírakve.
4. Pro pohŤbivánido hrobri musíbyt pouŽity takovérakve, kteréve stanovenétlecí době zet|i
spolu s lidskymi ostatky, tzn. nesmí obsahovat di|y z PVC a jinych neroz|ožitelnych
materiálri, kovové díly jen omezeně; vypln rakví mriŽe bÝt pouze zmatená| , jako
piliny, papír a |átky, pŤivyrobě rakví a jejich nátěru nesmíbyt pouŽity toxické
dŤevěné
látky.
Článek8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovenápro ukládánílidskych poztistatk do hrobri činí10 let.
Č|ánek9
ZÍizování hrobového zaÍlzenía podmínky provádění prací na pohŤebišti
1. PŤi zŤizováníhrobovéhomísta na pohŤebištije nájemce povinen se Ěídit podmínkami
stanovenymi provozovatelem pohŤebiště,zejména.pokud jde o povahu pravy, rozměry a
druh uŽitéhomateriálu.
2. Podmínky pro zÍizeníhrobovéhozaŤizenihrobu:
a) Zák|ady musí odpovídatpridorysnym rozměrrim díla a hloubce zák|adovéspáry, která
činí500 mm.
b) Základy památnik a náhrobkri musí byt zhotoveny z dostatečněirnosnéhomateriálu,
odolného proti prisobení povětrnosti napŤ. z prostého betonu či že|ezobetonu,
pŤíp.cihelnéhozdiva apod.
kamenného',
c) PŤednía zaďni rámy hrobu musíbyt v jednépŤímces rámy sousedníchhrob .
d) Vlastní náhrobek a rámy musíbytmezi seboujednotlivě kotveny.
e) Vlastní hrob a rámy musí splřovat :
- Hloubka hrobu pro jednu rakev je pro dospělou osobu nejméněl,5 m' pro děti do
10 let věku I,2 m.
- Rakev s lidskymi poztistatky musí byt po uloŽení do hrobu Zasypána zkypŤelou
zeminou ve vyši minimálně 7,2 m. Dno hrobu musí |ežetnejméně0,5 m. nad
hladinou podzemnívody.
mezi hroby, které tvoŤísoučástveŤejnéhoprostranstvípohrebiště,musí byt
Uličky
0
je
nejméně30 cm široké.Na částech,kde nebyla v minulosti tato podmínkadodržena,
možné pripustit takové usporádání, že ulička ztstává zachována alespoř mezi
dvojicemi hrobri, aby ke kaŽdémuz nich byl volny pŤístup.

je tŤebadodrŽovatpodmínky dohodnuté
4. PŤi prováděni veškerychprací na pohŤebištích
provozovatelem pohŤebiště, zejména
l respektovánídristojnostia místaa omezeníhlučnychprací
r neomezováníprŮchodnostikomunikaci a piístupuk jednotlivym hrobovym místtim
r nenarušování
hrobovych míst nebo jakékolijiné omezováni práv nájemcri hrobovych
míst
. zaj1štění
ochrany ze|eně,koŤenovéhosystémuze|eně
je nutno uvéstokolí místa,kde byly práce prováděny, do
5. Po ukončenípraci na pohŤebišti
privodníhostavu.
Clánek 11
Zrušovacíustanovení
pohrebištěschválenydne 1.6.2009.
Tento ŤádrušíŘád verejného
Clánek 12
-'ra.

uclnnost

pohŤebiště
vstupujev platnostdne 10,2.201|
Tento ŤádveŤejného

u {i,

Václav Vacek
místostarosta

Petr Bohm
starosta

pod
pohŤebiště
Ikajsky rirad kraje Vysočina vydal souhlas s Ťádema k provozováni veŤejného
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