OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC č. 1/2009

Řád veřejného pohřebiště na Dobré Vodě u Českých Budějovic

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic vydává vyhlášku č. 1 / 2009 Řád veřejného pohřebiště jako
provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona.
Použité termíny pro zákon o pohřebnictví (“zákon”), veřejné pohřebiště (“pohřebiště”) a řád veřejného pohřebiště
(“řád”), jsou uplatněny v následujících ustanoveních.

Řád veřejného pohřebiště
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Čl. 2
Provozní doba pohřebiště
Pohřebiště je denně přístupné veřejnosti:
- od 1. 4. do 30. 9. v době od 7, 00 - 19, 00 hodin
- od 1. 10. do 31. 3. v době od 8, 00 - 17, 00 hodin
Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle 8 – 19 hod.
Ve zvláštních případech může být přístup veřejnosti omezen.

Čl. 3
Pořádek na pohřebišti
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých
nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku,
požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a
používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na pohřebiště je zakázán přístup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků a údržby) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se
souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou
vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo
pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době
pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a
provádět zde opravy a údržbu vozidel.
Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy,
náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
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 správce
pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda
je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých
hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové
výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není
dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o
právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví
tento řád.
Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl. 4
Výkon správy pohřebiště
Pohřebiště spravuje obec Dobrá Voda u Českých Budějovic prostřednictvím obecního úřadu Dobrá Voda u Č.
Budějovic. (dále jen správa pohřebiště)
Správa pohřebiště je povinna pečovat v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled pohřebiště, a to zejména výsadbou a
údržbou zeleně, úklidem listí, úpravou cest umisťováním nádob na odpadky, apod.

Čl. 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
výkopové práce související s pohřbením a exhumací
pohřbívání
provádění exhumací
pronájem hrobových míst
vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

h)

zajišťování likvidace odpadu

i)

informační služby

Čl. 6
Druhy pohřbů
1. Pohřbívá se uložením zpopelněných ostatků, uložením ostatků zemřelého do země, nebo do hrobky.
2. Na pohřebiště lze ukládat zpopelněné ostatky nebo těla zemřelých zpravidla z územního obvodu obce.
3. Ostatky zemřelých osob žijících mimo územní obvod obce, příp. okruhu farnosti, mohou být na tomto
pohřebišti uloženy pouze na povolení správy pohřebiště. Povolení vydá správa pohřebiště, určí v něm žadateli
místo a uvede dobu, na kterou je místo pronajato, a to ustanovení platí i pro přemístění ostatků zemřelých
z jiného pohřebiště.
4. Zpopelněné ostatky mohou být uloženy na hřbitově v Dobré Vodě u Českých Budějovic bez ohledu na to,
v kterém krematoriu byl zemřelý zpopelněn.
5. Zemřelý nesmí být pohřben dříve, dokud nebyl správě pohřebiště předložen list o prohlídce mrtvého ověřený
příslušným nebo úředně stanoveným lékařem a matričním úřadem. Ostatky zemřelého smí být převezeny na
hřbitov až v den pohřbu.

Čl. 7
Rozdělení pohřebiště
1. Podle upravovacího plánu je pohřebiště rozděleno na hřbitovní oddělení a hřbitovní místa. Jednotlivá hřbitovní
místa jsou v upravovacím plánu označena evidenčními čísly.
2. Obecní úřad vede evidenci uložení ostatků včetně potřebných termínů s udáním, zda se jedná o uložení těla
zemřelého nebo zpopelněných ostatků.

Čl. 8
Pronájem místa pro hrob nebo urnu
1. Správa pohřebiště pronajímá za úhradu podle ceníku místo na hrob na zákonem stanovenou dobu a místo pro
urnu na dobu 10 let od prvního uložení. Místo pro hrobku se pronajímá na dobu 20 let. Umožňují-li to poměry
na pohřebišti, může správa pohřebiště pronajmout místo i na delší dobu.
2. Tělo mrtvého musí být uloženo v zemi po tlecí dobu, stanovenou na základě výsledků geologického průzkumu
KHS v Českých Budějovicích se zřetelem ke složení půdy při zřízení hřbitova . Tato doba nesmí být kratší 12
let.

3. Při východní zdi hřbitova je zakázáno zakládat nové hroby i na místech hrobů zrušených.(§ 23 z.
256/2001Sb). Nové pohřby do hrobu v této oblasti, vyznačené podle výsledků inženýrskogeologického a
hydrogeologického průzkumu nejsou povoleny. Oblast je vhodná pro zřízení urnového háje.
4. Před uplynutím tlecí doby může být hrob otevřen jen na pokyn KHS nebo s její souhlasem za přítomnosti
zástupce správy pohřebiště.
5. Nikdo nemá nárok na pronájem určitého místa, správa pohřebiště vyhoví v mezích možností přání žadatele.
6. Správa pohřebiště je povinna vést plán pohřebiště a evidenci volných míst a dovolit na požádání občanům, aby
do něj nahlíželi.
7. Pronájmem místa nabývá uživatel podle dohody se správou pohřebiště užívací právo k pronajatému místu. To
ho opravňuje nechat do něj uložit ostatky zemřelého, místo zdobit nebo jinak upravit, postavit u něj náhrobek
nebo další hrobové příslušenství, pokud je to možné a nenarušuje to přístup k sousedním hrobům.
8. Užívací právo k pronajatému místu může převést na jinou osobu jen správa pohřebiště, a to na návrh nájemce a
v případě jeho smrti na žádost pozůstalého dědice. Ujednáním nájemce s třetí osobou o převodu nájmu
k hrobovému místu není správa hřbitova vázána.
9. Výše nájemného za pronajaté místo a za zvláštní služby související s pohřbíváním a správou pohřebiště je
stanovena v platném ceníku, schváleným příslušným orgánem města.
10.Užívací právo na místo hrobu, nebo k místu urnovému se prokazuje výměrem vystaveným obecním úřadem
(poukázkou o zaplacení úhrady).
11.U hřbitovních míst, určených ze závažných důvodů ke zrušení, správa pohřebiště nájem neobnoví. Obnova
nájmu se odepře i uživateli, který neudržuje dříve užívané pronajaté místo v dobrém stavu.
12.Správa hřbitova neručí za škody na hrobech, hrobkách, náhrobcích, hrobových obrubách a urnových místech
(včetně jejich příslušenství) ani ztráty na hrobových místech, zejména za ztráty předmětů výzdoby a za jejich
poškození cizími osobami nebo živelnými pohromami.
13.Užívací právo trvá po dobu, na kterou bylo zaplaceno nájemné.
14.V případě, že dosavadní uživatel hrobového místa odmítne uzavřít nájemní smlouvu nebo pokud k uzavření
nájemní smlouvy nedojde z důvodu jeho nečinnosti, jeho dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne
po uplynutí 6 měsíců ode dne odmítnutí uzavřít nájemní smlouvu nebo po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy mu
byl doručen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa.

Čl. 9
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace.
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.
Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem,
který stanoví.
3. 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.
4. 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.
5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se
souhlasem krajské hygienické stanice.

Čl. 10
Stavby
1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující (zejména např. hrobky,
náhrobku, rámu atd.) je třeba předchozího souhlasu správy pohřebiště. Pro stavbu hrobky je nutné stavební
povolení ve smyslu stavebního zákona vydané příslušným stavebním úřadem.
2. Správa pohřebiště povolí postavení obruby a náhrobku na základě podané žádosti, k níž je připojen dvojmo
plánek náhrobku s udanými rozměry.
3. Při provádění stavby nebo při její úpravě se provádějící musí podřídit pokynům správy pohřebiště, a to zejména
pokud jde o rozměry a tvar stavby nebo provedení její výzdoby, jakož i pokud jde o druh použitého materiálu.
V zásadě pro provádění stavby platí:
a) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody.
Dno hrobu musí být zachováno v rozměrech u hrobu nejméně 80 x 200 cm, u hrobky nejméně 90 x 220 cm.
Uličky mezi hroby (hrobkami) musí být nejméně 30 cm široké.
Stěny mezi jednotlivými hroby musí být nejméně 60 cm od sebe.
Vrstva hlíny, určená k pokrytí rakve hrobu, musí být nejméně 100 cm se zřetelem k úrovni okolí hrobu.
Při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
Při svažitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány.
Pro ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o vyčistění okolí a odklizení zbylého
materiálu.
j) Bez písemného souhlasu správy pohřebiště vybudované stavby nelze odstraňovat ani části náhrobku
z pohřebiště vyvážet nebo vynášet.
k) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 11
Skončení nájmu k místu, zrušení hrobu a odstranění náhrobku.
Nájem z místa končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán a nebude obnoven jestliže:
poměry na pohřebišti (zejména nedostatek míst) neumožňují propůjčení místa na delší dobu, nebo
má být pohřebiště nebo jeho část z úředního rozhodnutí zrušeno, nebo
místo není udržováno v dobrém stavu
nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho
k tomu provozovatel písemně vyzval
1. Po skončení nájmu vyzve správa pohřebiště nájemce, aby do 6 týdnů odstranil náhrobky, rámy apod. Nelze-li
výzvou nájemci na udanou adresu, zveřejní ji správa pohřebiště na úřední desce. Pokud se tak ve stanovené
době nestane, odstraní je a uskladní správa pohřebiště na náklad nájemce. Po uplynutí jednoho roku od
skončení nájmu naloží se s předměty, o které se nájemce nepřihlásí, jako s věcmi nikomu nenáležejícími.
2. Hroby (hrobky) a urny, o nichž zvláštní orgán rozhodne, že mají kulturní význam nebo hodnotu, např. hroby
význačných osob, umělecká díla atd. nesmějí být (s výjimkou případů zrušení pohřebiště) odstraněny ani po
uplynutí doby, na kterou bylo místo propůjčeno. Součástí rozhodnutí musí být i určení toho, kdo bude o taková
místa pečovat.
3. Ostatky a urny se po skončení nájmu ponechají na dosavadním místě, nebo je správa pohřebiště uloží do země
na jiném vyhrazeném místě a popel na vyhrazeném místě smísí se zemí.
•
•
•
•

Čl. 12
Sankce
V případě porušení tohoto řádu bude postupováno podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném
znění a zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého, a není-li dědiců,
vůči státu. Ceník služeb poskytovaných obcí při provozu pohřebiště je oprávněno vydat a měnit obecní
zastupitelstvo v Dobré Vodě u Českých Budějovic.
Tato vyhláška doplňuje obecně závazné předpisy vztahující se k pohřebnictví, správě majetku obce a stavebnímu
řádu.
Dodržování této vyhlášky kontroluje správa pohřebiště - odpovědný jeho správce.

Čl. 14
Touto obecně závaznou vyhláškou se schválený Řád veřejného pohřebiště ze dne 24. 4. 2003 ruší.
Vyhláška č. 1/2009 nabývá účinnosti dnem 14. 5. 2009.

……………………………………

……………………………………

Mgr. Marta Kozáková
místostarosta

Mgr. Šabatka Jiří
starosta obce

Vyvěšeno:

27. dubna 2009

Sejmuto:

14. května 2009

Příloha č. 1
Výpočet Nájmu z hrobového místa na 1 rok:

Nájem pozemku
Poplatek za
údržbu a provoz
Celkem/rok

Urnový hrob
1,0 m2

Jednohrob
2,5 m2

Dvojhrob
3,4 m2

Trojhrob
5,4 m2

Hrobka
7, 2 m2

7

17

23

37

50

143

153

177

208

250

150

170

200

245

300

Nájem z pozemku dle Výměru MF ČR č. 01/2009 s účinností od 1. ledna 2009 u obcí s počtem obyvatel od 1000
- 5000 činí 7 Kč/m2/ rok. Nájemné bude placeno na dobu 5 nebo10 let, tj. částka je pěti nebo desetinásobek
výpočtu. Je nepřípustné platit Nájemné na dobu delší než 10 roků. Ostatní ceny za služby jsou ceny smluvní.
V Nájmu jsou započteny služby, které souvisejí s provozem hřbitova jako např. odvoz odpadu, vodné, stočné,
údržba případného elektrického osvětlení nebo hygienického zařízení, zajištění přístupu k hrobovému místu,
prořezávání stromů, úklid spadaného listí, sekání trávy a oprava oplocení a laviček. V těchto cenách jsou zahrnuty
mj. i náklady související s administrativním zajištěním pronájmu daného hrobového místa, např. sjednání nájemní
smlouvy, vedení evidence hrobových míst, plateb a upomínek, dále příspěvek na správní režii spojenou s chodem
hřbitova, příspěvek na finanční náklady spojené s chodem hřbitova a alikvotní část příspěvků spojených s tvorbou
finančních rezerv na předpokládané nezbytné investice v rámci daného hřbitova.

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 3/ 2009 ze dne 14. 5. 2009

