Vyhláška č.2l2o02 -řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí podle zákona č.|28l20a0 Sb., o obcích a
v souladu se zákonem č.2561200|Sb., o pohřebnictvír,ydává obecně závaznou vyhlášku řád
veřejnéhopohřebiště

Článek t
Úvodní ustanoveni
1. Řád upravujeprovoz pohřebištěv Benešověnad Ploučnicí.
Článekz
Provozní doba pohřebiště
Provoznídoba' v jejímžprůběhuje pohřebištězpřístupněnoveřejnosti,se stanovítakto:
Duben, květen,červen,červenec,srpen
8-20 hod.
ZáÍí,řijen,listopad,prosinec,leden'únor,březen 8-l7hod.
Článek:
Pořádek na pohřebišti
1, Návštěvnícipohřebištějsou povinni zdržetse takovéhojednání, které by se dotýkalo
důstojnostizemřelých nebo mravníhocítěnípozustalých a veřejnosti, zejménachovat se
hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropnílátky, odhazovatodpadky mimo nádob k tomu určenýcha používatprostory
pohřebištěa jeho vybaveník jiným účelům,
nežk jakým jsou určeny.
je
2. Na pohřebišti možnése zdržovatpouze v provoznídobě pohřebištěstanovenév článk-u
2 tohoto řádu'
3. Děti do 10 let majína pohřebištěpřístuppouze v doprovodudospěléosoby.
4. Na pohřebištěje zakázán přístuppodnapilým osobám a osobám se psy, kočkamia jinými
ntíÍaty.
5' Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skaetboardech a
kolečkoých bruslích.
6. Vozidla (s qýjimkou invalidníchvozíků)mohou na pohřebištěvjížděta zdržovatse pouze
se souhlasemsprávce pohřebištěa při splněníjím stanovenýchpodmínek.Není dovoleno
parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbuvozidel.
7. Přístup na pohřebištěnebo do jeho částimůžesprávce pohřebištěz oprávněnýchdůvodů
(terénníúpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo
zakázat.
8. Vstup na vsypovou loučkuje pro veřejnost zakizán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu)
lze umísťovatjen na plochy, kteréjsou na vsypové loučce k tomuto účeluvyhrazené.
Správce pohřebištěje oprávněn zvadlénebo jinak znehodnocenékvětinovédary přípjiné
předměty z těchto místodstranit.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětůna zelenépásy a místakolem hrobových míst
nenídovoleno.
10. Svítilny a svíčkyje možnona pohřebištirozsvěcovat na jednotlivych hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečenyproti vzniku požáru. Na
vsypové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách.
V odůvodněnýchpřípadechmůžesprávce pohřebištěpoužíváníotevřenéhoohně (svíček'
aj.) omezit nebo zakázat.
11.Zhygienických důvodůnenídovoleno v areálu pohřebištěpítvodu z vodovodníchvýpustí
a studní.Tato vodaje určenak provoznímúčelům
správce pohřebištěana za|évání
zeleně

při údržbě zeleně na pronajatých hroboých místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradníchobalechz areá|upohřebiště.
12. odpadky je třeba ukládat na Stanovenámísta.Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění
odpadu,je nutno tato opatřenirespektovat.
13.Návštěvnícinejsou opiávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně lrysazenésprávcem
pohřebiště,včetněnovér'ysadbyzeleně' bezjeho souhlasu..
14. bořádání pietnícha vzpomínkových akcí na pohřebištije možnése souhlasem správce
povinnost svolavatelepředem oznámit shromáŽděnípodle
pohřebiště,Tím neníd.otčena
ilastnitro předpisu (zák.ó.8al1990 Sb., o práw shromažďovacím, ve znění pozdějších

předpisů).
je povolenoprovádětjakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým
15.Na pohřebišti
kterystanovítentořád.
způsobem,
l6. Dozor nad pořádkem na pohřebištiprovádísprávce pohřebiště

Článek+
Rozsah služebposkytovaných na pohřebišti
Správce pohřebištěposkytuje zejménanásledujícíslužby:
a) výkopovépráce souvisejícís pohřbeníma exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládánía vsyp zpopelněnýchlidských pozustatků
e) pronájem hrobových míst
f) .,eaeni souvisejícievidenceo hrobových místecha o uloženílidských ostatků
zeleně v areálu pohřebiště
dl správu a údrŽbupohřebištěvčetněkomunikacía okolní
likvidace odpadu
h) zajišťování

Článek s
Povinnosti a činnostsprávce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
l. Správcepohřebištějepovinen
uj předát nájemci hrobovéhomístak užívánívyznačené'číselněoznačenéhrobovémísto
bi umožnit nájemci zÍizeni hrobového zaÍizeni hrobu nebo hrobky za podmínek
stanovenýchv článku 9
c) umožnitna;emci užíváníjehohrobovéhomístaa zaÍizenípohřebiště' zajistit přístupke
hrobovémumístu a zdržětse jakýchkoliv zásahůdo hrobovéhomístanebo hrobového
zaÍizeni s výjimkou případů,kdy je nezbytné,např.v důsledku živelní pohromy
bezodkladně zajistit bězpečnýa plynulý provoz pohřebiště,nebo kdy je třeba provést
pohřbení do sóusedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště,
v takovémpřípaděje omezenípřístupuke hrobovémumístu moŽnépouze po nezbytně
nutnou dobu' Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zaÍízenívinou
správce pohřebišiěa vznikne.li škoda'je správce pohřebištěpovinen hrobovémísto
uvéstdo původníhostavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zÍizuje a připrawje k pronájmu tak, aby vznikly
ucelenéřady, odáíly či skupiny hrobů a hrobek stejnéhocharakteru a rozměru. Nikdo
nemá nárok na individuálníumístěnímimo vymezený prostor.
Článek0
Povinnosti nájemte hrobovéhomísta
Nájemce hrobóvéhomístaje povinen při užíváníhrobovéhomístapostupovattakto.

I

Hrobové zařizeni zÍiditv souladu s ustanovenímčlánku9. Před zahájenim prací si vyŽádat
písemnýsouhlas správce pohřebištěa řídit se při prováděnípracíjeho pokyny. Má-li být
zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující
technickou zprávu, půdorys,bokorys a řez hrobkou s uvedenímjménaa adresy rea|izatora
záméru,po dokončeníhrobky požádatsprávce pohřebištěo její technicképřevzetía řídit
se pokyny vydaným správcem pohřebištěk trvalémuužívánihrobky.
z. Provádět údržbupronajatéhohrobového místa a hrobového zaÍizeni v následujícím
rozsahua následujicímzpůsobem:
a) nejpozději do 3 měsícůod pohřbení do hrobu zajistit úpraw pohřbívacíplochy
hrobovéhomísta
b) zajistit, aby plocha hrobovéhomísta nezarůstalanevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběŽně zajišťovat údržbu hrobového místa a
hrobovéhozaÍizenina vlastnínáklady tak, aby jejich stav nebránil užíváníhroboých
místostatníchnájemcůa dalšíchosob.
c) odstranit včasznehodnocenékvětinovéa jiné dary, odpad z vyhořelých svíčeka další
předměty, které narušujíestetický vzhled pohřebiště.Neodstraní-li tyto předměty
nájemce hrobovéhomístana vsypovéloučce,je správce pohřebištěoprávněn to učinit
sám.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zaÍizeni, pokud je narušenajeho stabilita a
ohrožujetak zdravi, životy nebo majetek dalšíchosob. Pokud tak nájemce neučiní'je
správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobovéhomísta.
a
J.
Do veřejnézeleně na pohřebišti,včetněvysadby novéveřejnézeleně, zasahovatpouze se
souhlasemsprávce pohřebiště,kteqi můževe svémsouhlasustanovit podmínkyýsadby
a regulaceveřejnézeleně.
4 . Zajistit na vlastnínáklady, nejpozdějido dne ukončenínájmu hrobovéhomísta,odstranění
hrobovéhozaÍizenivčetněuren' jinak s nimi bude naloženopodle $ 25 odst. 9 zákona.
oznamovat správci pohřebištěveškerézměny údajů,potřebných pro vedení evidence
pohřebištěv souladu s $ 2l zákona.
Strpět číselné
označeníhrobů provedenésprávcem pohřebištězpůsobemobvyklým na
pohřebišti
nebo jeho části.
daném
Uložení lidských pozůstatkůa lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
provádětjen způsobem,l.teÚ je v souladu s článkem7.
8 . ZdrŽovat se na pohřebištipouze v provoznídobě stanovenév článku2.

Článekz
Ukládání lidských pozůstatkůa zpopelněných lidských ostatkůa jejich exhumace
1. Lidské pozůstatkymůžedo hrobůa hrobek ukládat pouze správce pohřebiště,jiná osoba
jen s jeho souhlasem' obdobně to platí i o prováděníprací spojených se zajišťováním
exhumací.
2. Zpopelněnélidské ostatky je možnéuložit na pohřebištivždy jen se souhlasem správce
pohřebištěa způsobem,ktery stanoví.
3. Všechny rakve určenékpohřbení musí bý označenyštítkemobsahujícímminimálně
jméno zemřelého,datum narozeni a den pohŤbu.Před spuštěním
do hrobu musí bý víko
rakve pevně a trvale spojenošroubemse spodníčástírakve.
4, Pro pohřbívánído hrobůmusíbý použitytakovérakve, kteréve stanovenétlecí době zetlí
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat di|y zPVC a jiných neroz|ožitelných
materiálů,kovovédíly jen omezeně,
rakví můŽebý pouze z materiálůjako dřevěné
"yplň

piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěru nesmíbyt zjevně použity toxické
látky.
5. Pro pohřbívánído hrobekje nutno použítrakve s maximálnímirozměry 2,I5 x 0,85 m a to
- celodubovénebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěny poloviční
zinková vložkanebo
- kovovés nepropustnýmdnem
6, Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách můžesprávce pohřebiště
provádět pouze se souhlasemokresníhohygienika.

Článeks
Tlecí doba
do hrobůčiní20 let
Tlecí doba stanovenápro ukládánílidských pozůstatků

Článek9
Zíizování hrobovéhozaíízenía podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zŤizenihrobovéhozaÍizenihrobu :
a) Zák|ady musí odpovídatpůdorysnýmrozměrůmdíla a hloubce základové spáry, která
činí1m.
b) Zák|ady památníkůa náhrobků musí byt zhotoveny z dostatečněúnosnéhomateriálu,
odolného proti působenípovětrnosti, napÍ'z prostého betonu či železobetonu,
zdiva apod.
kamenného,příp.cihelného
c) Přednía zadni rámy hrobu musíbyt v jednépřímces rámy sousedníchhrobů.
d) Vlastní náhrobek arámy hrobu musíbý mezi seboujednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitémterénumusíbý hrobové zaŤizenistejnoměrně odstupňováno'
2. Podmínky pro zÍizenihrobovéhozaÍízenihrobky:
a) Hloubka qýkopu musí odpovídatpočtuuvažovanýchuloženýchrakví (minimálně 1,6
_ 1,8 m' maximálně 2 m)
b) Stěny musí bý vybudovány zporézníchmateriálů(např.cihly), pokud bude použitý
litý beton, musíbý vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) Stěny hrobky zporéznichmateriálůmusímít šířinejméně30 cm, v případěužitílitého
betonu nejméně 15 cm, a musí bý izolovány pÍizdívkou,včetně impregnačních
nátěru.
Dno
hrobky můžebý bez betonovéhopokryvrr(pouzekopaná zemina). V případě,že
d)
dno bude vybetonováno, musí bý zřizen trativod o rozměrech nejméně 4ox4o a
hloubce 50 cm, vyplněný drenáži.
e) Zdivo musí byt umístěnona betonovémzákladě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládanévyzdívky.
0 Do stěn hrobky musíbý zabudovány vstupníotvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzypro uloženírakvía stropnínosiče)musíbyt opatřeny
antikorozníminátěry a jejich stav musíbý kontrolován nejménějednou za l0let.
h) Zastropení hrobky je nutné provésttak, aby mohly byt rakve lehce umístěny na
jednotlivá stanovištěs tím,ževstupníotvor a vlastnísvětlosthrobky musíbyt nejméně
220 cm (podle velikosti rakví).
zastropenía uzavření hrobky musí bý použity železobetonovépřeklady, jejich
Na
D
spáry zality betonema povrch zaizo|ován.
jako pachová zátky, nebo umístit
j) Na zastropeníje nutno použít20 cm zeminy sloužící
krycí desku neprodyšněuzavirqicí hrobku, se spáramivytmelenými trvalými tmely.

3.

4.

5.

6.

k) Nosnost stropumusíbý nejméně100 kg na 7 m2.
D Vlastní hrobovézaÍizenis výjimkou rámůmusíbyt postavenomimo hlavníkonstrukcí
hrobky, na samostatném
základě.
Správce pohřebištěmůževe svémsouhlasuSe zÍizenimhrobky stanovit
- dobu ýstavby hrobky
- zabezpečení
místaz hlediska pádu osob a bezpečnostinávštěvníkůhřbitova
- požadavkyna ochranuzeleně v okolí staveniště
- podmínkypoužívání
komunikacípohřebiště
- způsobskladovánímateriálu,odpadůa jejich likvidace
- povinnost dozoru při ýstavbě
- pruběžné
kontroly postupuprací
a závěrečné
ZÍizenou hrobku přejímá po technickéstránce správce pohřebiště,ktery můžepro trvalé
uŽiváni stavby určit:
- druh používanýchrakví pro pohřbenív hrobce
- způsobya cyklus revizi hrobky
Dokumentaci spojenouse zřízenímhrobky je správce pohřebištěpovinen archivovat
Při provádění veškerych prací na pohřebištije třeba dodržovatpodmínky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména
- respektovánídůstojnostia místaa omezeníhlučnýchprací
- neomezovánípnichodnostikomunikacía přístupuk jednotliým hrobovým místům
- nenarušování
hrobových místnebo jakékolivjiné omezovánípráv nájemcůhrobových
míst
- zajištěníochrany zeleně a kořenovéhosystémuzeleně
Po ukončenípraci na pohřebištije nutno u..véstokolí místa,kde byly práce prováděny do
původníhostavu.

Clánek l0
Sankce
Porušenítéto obecně závaznévyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a
zákona o obcích.

Článek t t
Zrušovacíustanovení
Nabytím účinnostitétovyhlášky se zrušujev plnémzněnílyhláška o Ilřbitovním řádu , která
nabylaúčinnosti
dne 1.3.1996.

Článektz
Účinnost
Tato vyhláškanab1ýruá
účinnostipatnáctýmdnem po jejím vyhlášení'

Mgr.Dagmar Tesarčíková
starostkaměsta

Bohumil Chour
zástupcestarostkyměsta

