Městys Přídolí
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště městyse Přídolí

1)
Zastupitelstvo městyse Přídolí ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště městyse Přídolí dne 22.10.2020, pod
číslem usnesení 2020-21-09.
2)
Řád veřejného pohřebiště městys vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Jihočeského
kraje České Budějovice ze dne 14.10.2020, vydaného pod č. j.: KUJCK 128373/2020.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) se vydává na základě zákona č. 256/2011 Sb.
o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon“).
(2)
Ustanovení tohoto řádu se vztahují na veřejné pohřebiště (dále jen pohřebiště),
v k.ú. Přídolí na parcelách číslo 2121/1 a st.64 jehož součástí jsou:
a.

místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

b.

místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

Vlastníkem, provozovatelem i správcem (dále jen, provozovatel“) pohřebiště je městys Přídolí
IČ: 00246093, se sídlem Přídolí 1, PSČ 381 01 Český Krumlov, zastoupený starostou městyse.
(3)
Technické služby spojené s pohřebnictvím zajišťuje Tomáš Novák, se sídlem Hořice na Šumavě
75, 382 22 Hořice na Šumavě, IČ: 87575477.
(4)
Společenské poslání pohřebiště jako veřejného zařízení, určeného k rozloučení se zemřelými,
k jejich pietnímu pohřbívání a k ukládání jejich zpopelněných ostatků, vyžaduje, aby pohřebiště bylo
udržováno v dobrém stavu.
(5)
Řád pohřebiště upravuje správu pohřebiště městyse Přídolí, provoz pohřebiště v městysu
Přídolí, povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebišti, dále osob, které zde
vykonávají objednané nebo poskytované činnosti a návštěvníků pohřebiště, to vše v souladu se
zákonem č. 256/2011 Sb. o pohřebnictví v platném znění.

(6)
Řád je závazný pro provozovatele pohřebiště, návštěvníky pohřebiště a dále subjekty zajišťující
pohřební služby, pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst,
objednatele nebo poskytovatele služeb a další osoby, které zde se souhlasem provozovatele
pohřebiště a nájemce hrobového místa provádějí práce a pro všechny další neuvedené osoby.

Čl. 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba pohřebiště je stanovena jako neomezená. (Není instalováno osvětlení, proto
doporučujeme veřejnosti vstup na pohřebiště v době denního světla).

Čl. 3
Rozsah poskytovaných služeb
(1)

Provozovatel hřbitova poskytuje zejména následující základní služby:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

pronájem hrobových míst, označování hrobových míst a kontrola těchto označení
zveřejňování informací pro potřeby veřejnosti na místě obvyklém
vykonává dozor nad dodržováním tohoto řádu
vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
odstraňování a likvidace hřbitovního odpadu
údržba a výsadba zeleně
údržba laviček, cest a zdí
péče o nepropůjčená hrobová místa
péče o vnější vzhled hřbitova

(2)
Na pohřebišti městyse jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastník
hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště
výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací
pohřbívání
provádění exhumací
ukládání lidských ostatků
Čl. 4
Povinnosti návštěvníků pohřebiště a pořádek na pohřebišti

(1)
Uživatelé a návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzv. hlučné chování, přenos
zvukových dat z různých hudebních nosičů, požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních
látek.

(2)
Dále jsou povinni dodržovat na pohřebišti pořádek, odpad vzniklý při údržbě ukládat na
vyhrazená místa a respektovat pokyny provozovatele pohřebiště.
(3)
Na hřbitov je zakázán přístup se psy, kočkami a jinými zvířaty.
(4)
Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno.
(5)
Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze
tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech
může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
(6)
Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem
pohřebiště, bez jeho souhlasu.
(7)
Vysazování stromů je možno pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.
(8)
Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
(9)
Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, a
řídit se řádem pohřebiště.
(10) Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
(11) Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem
provozovatele. Jízdní trasy nejsou na pohřebišti vyhrazeny ani maximální povolená rychlost není
stanovena. Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.
Chodci mají vždy přednost před vozidly. Na pohřebišti je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí
vozidel.
(12) Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,
skateboardech a lyžích.
Čl. 5
Povinnosti provozovatele pohřebiště
Provozovatel pohřebiště je povinen:
(1)
Provozovat pohřebiště v souladu s řádem, zákonem o pohřebnictví a zvláštními právními
předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů apod.)
(2)
Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce.
(3)
Předat nájemci hrobového místa (dále jen ,,nájemce“) k užívání vyznačené a číselně označené
hrobové místo.
(4)
Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení hřbitova, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo do hrobového zařízení
s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladné zajistit bezpečný
a plynulý provoz hřbitova, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské
práce nebo úpravu hřbitova – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné
pouze pro nezbytnou dobu.
(5)
Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních
obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou
vůlí osob, které sjednaly pohřbení.
(6)
Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. § 21, odst. 1 zákona, (o
zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků a jiné

předepsané zákonem). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence
volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat
nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
(7)
Hrobová místa provozovatele hřbitova zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené
řady, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální
umístění mimo vyhrazený prostor.
(8)
V případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí tlecí doby zetlelé, neprodleně zajistit
příslušné podklady pro stanovení tlecí doby ve smyslu § 22 odst. 3, na jejich základě navrhnout novou
tlecí dobu, vyžádat si k ní stanovisko krajské hygienické stanice a na základě tohoto stanoviska upravit
odpovídajícím způsobem řád pohřebiště.
(9)
V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat krajský úřad a nájemce
hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa, a současně informovat krajský úřad a veřejnost o
tomto zákazu v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém,
(10) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, související s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním
zpopelněných ostatků (uren). Tuto povinnost (může zajistit) a zároveň zajišťuje u třetího subjektu.
(11) Provozovatel 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 znám,
uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu.
(12) Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo
jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu,
náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce
zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění
bezpečnosti.
(13) V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona a je
bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační
povinnost.
Čl. 6
Povinnosti návštěvníků pohřebiště
(1)
Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo,
a řídit se řádem pohřebiště.
(2)
Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
(3)
Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem
provozovatele. Jízdní trasy nejsou na pohřebišti vyhrazeny ani maximální povolená rychlost není
stanovena. Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.
Chodci mají vždy přednost před vozidly. Na pohřebišti je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí
vozidel.
(4)
Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,
skateboardech a lyžích.

Čl. 7
Povinnosti nájemce hrobového místa a užívání hrobového místa
(1)
Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi
pronajímatelem – Městysem Přídolí a nájemcem. Povinnosti nájemců hrobových míst jsou podrobněji
upraveny v jednotlivých smlouvách o nájmu hrobových míst.
(2)
K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli
veškeré informace, jejichž vedení je předepsáno ustan. § 21, odst. 1 zákona, kterými jsou:
• jméno, popř. jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské ostatky budou na pohřebišti uloženy, místo a
datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
• záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které budou uloženy do hrobu, byly touto
nemocí nakaženy,
• jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce
hrobového místa jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu, změny uvedených údajů a
skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci pohřebiště,
• údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa.
(3)
V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se
smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená
pro pohřebiště na němž se hrob nachází, to je 10 let.
(4)
Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:
a.
pro hrob ……………………………………………………. na 10 let
b.
pro urnová místa ………………………………………. na 10 let
(5)
Podnájem hrobového místa je zakázán.
(6)
Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím
provozovatele.
(7)
Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu
od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá
nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení
nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo
nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

Čl. 8
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
(1)
Výkopové práce a ukládání lidských pozůstatků do hrobu provádí odborná firma sjednaná
nájemcem hrobového místa nebo jiná osoba, a to vždy se souhlasem provozovatele hřbitova. Obdobně
to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
(2)
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele
hřbitova a způsobem, který stanový.

(3)
Všechny rakve určené k pohřbení musí být označena štítkem obsahujícím minimálně jméno
zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale
spojeno šroubem se spodní částí rakve.
(4)
Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové
díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě
rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
(5)
Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
kovové s nepropustným dnem.
(6)
Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět
pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.
(7)
Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště. Nezpopelněné i
zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště,
pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového
místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele / pohřebiště. Převoz
exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u
provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k
žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas
osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí
nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
Čl. 9
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let.
Čl. 10
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
(1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce zákopové spáry, která činí 6
m. Musí být provedeny do ne-zámrzné hloubky nebo jinak technicky zabezpečeny proti
posunutí, musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy.
b. Základy náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti
působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného
zdiva apod.
c. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnosměrně odstupňováno.

(2) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem
hřbitova, zejména:
a.
b.
c.
d.
e.

Respektování důstojnosti a místa a omezení hlučnosti prací.
Neomezování průchodnosti a přístupu k jednotlivým hrobovým místům.
Nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst.
Zajištění ochrany zeleně.
Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byla práce prováděny, do
původního stavu.

Čl. 11

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby
(1) Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských
pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel
pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky
a. písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b. kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání
hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d. prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,
e. návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně fotografií
příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně
sousedících hrobů.
(2) Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem /
správcem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi
nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
(3) Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel /
správce pohřebiště je oprávněn kdykoli
(4) Náklady vzniklé provozovateli / správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky
hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů
za poskytnuté výše uvedené a další související služby.

Čl. 12
Sankce
(1) Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb. o
některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší
podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
(2) Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na
pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění
veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev
s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) V rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo
neoprávněně provádí exhumaci,
(3) Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o
pohřebnictví.
Čl. 13
Účinnost
(1) Tento řád je účinný dnem 18.11.2020.
(2) Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce městyse Přídolí po dobu 15-dnů a po celou
dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

V Přídolí dne: 03.11.2020, starosta městyse Ing. Vítězslav Jílek........................................

