Řád veřejného pohřebiště
Článek 1
Základní ustanovení
1)
Statutární město Ostrava – městský obvod Stará Bělá (dále jen provozovatel), v souladu
s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
vydává jako provozovatel veřejného pohřebiště na ulici Blanická tento řád veřejného
pohřebiště.
2)
Řád veřejného pohřebiště schválila rada městského obvodu Stará Bělá na svém zasedání
dne 23. 9. 2002, pod č. usnesení 65/13.
3)
V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů vydal souhlas s řádem veřejného pohřebiště Magistrát města Ostravy, odbor
komunální a bytový dne 1.7.2002, čj. KaB/2056/2002.

Článek 2
Působnost řádu
1)
Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“)
v Ostravě-Staré Bělé, ulice Blanická, jehož součástí jsou:
místa pro jednohroby, dvojhroby, trojhroby a hrobky
urnová řadová místa
epitafní místa
vsypovou loučku
kancelář a sklad hřbitova.
2)
Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) je závazný pro provozovatele pohřebiště, pro
subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce
hrobových míst, objednatele a zhotovitele služeb včetně osob, které zde s prokazatelným
souhlasem provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

Článek 3
Správa pohřebiště
1)
Pohřebiště patří do vlastnictví Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Stará Bělá,
který vykonává jeho správu v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 256/2001 Sb. o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, (dále jen „provozovatel“).

2)
Provozovatel pečuje o vnější vzhled pohřebiště, nepropůjčená místa na pohřebišti, o travnaté a
parkové plochy, provádí běžnou údržbu komunikací, chodníků, oplocení, umísťuje nádoby na
odpadky, udržuje rozvod vody a hygienická zařízení v řádném stavu, zajišťuje výsadbu zeleně
a udržuje inženýrské sítě. Zabezpečuje kopání hrobů a ostatní služby podle individuálních
požadavků objednavatelů.
3)
Provozovatel pohřebiště dohlíží na dodržování řádu.
4)
Provozovatel pohřebiště je povinen mít plán pohřebiště, vést evidenci volných míst a umožnit
občanům, aby na požádání mohli do plánu a evidence nahlédnout.

Článek 4
Pohřbívání zemřelých a ukládání ostatků a popela, exhumace
1)
Na pohřebišti se pohřbívají zemřelí a ukládají ostatky a popel podle zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů.
2)
Zemřelí, ostatky a popel mohou být na pohřebišti pohřbeni nebo uložení je s předchozím
souhlasem provozovatele, který vede řádnou evidenci o místě a způsobu uložení.
3)
Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí
mladších 10 let nejméně 1,2 m,
b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,
d) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to:
celodubové nebo z jiných vzácnějších druhů dřev, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka
kovové s poloviční zinkovou vložkou.
Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která je stanovena na
základě hydrogeologického průzkumu a vyžádaného stanoviska okresního hygienika na 15
let.
Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud
je možné umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé
zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa je se souhlasem okresního hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním

řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal:
správce pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný
pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev
otevřena, souhlasu okresního hygienika.
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na pohřebišti.

Článek 5
Propůjčení místa na pohřebišti
1)
Místo na pohřebišti se propůjčuje na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a fyzickou nebo právnickou osobou (nájemcem) na
dobu určitou.
Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.
Podnájem hrobového místa je zakázán.
2)
Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu
přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je
nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O takovémto
připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel povinen neprodleně písemně
vyrozumět nájemce.
3)
Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa
v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré
změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
4)
Je-li nájemce fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická
osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce je povinen
sdělit provozovateli nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

Článek 6
Tlecí doba
Tlecí doba určená na základě hydrogeologického průzkumu čj. 0221330014 ze dne 20.6.2002.
a stanoviska krajského hygienika čj. 219/7698/2002 ze dne 1.8.2002 pro ukládání lidských
ostatků do hrobů činí 15 let.

Článek 7
Péče o místo na pohřebišti
1)
Nájemce místa na pohřebišti je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, rovněž je
povinen čistit prostory po stranách hrobu a u cesty před hrobem.
2)
Zvadlé nebo znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace, je nájemce
povinen odstranit a odnést do vyhrazených odpadkových nádob. Je nepřípustné odkládat
sklenice, plechovky a jiné předměty v zelených pásech za pomníky.
3)
Na vsypovou loučku je vstup osob zakázán. Jamky pro vsyp popele jsou hloubeny v řadách.
Místa vsypu nejsou zjevně označena. Není přípustné umísťovat věnce, kytice, svíčky a jiné
dekorace mimo vyhrazená místa. Údržbu vsypové loučky zajišťuje provozovatel pohřebiště.

Článek 8
Příslušenství hrobového místa na pohřebišti
1)
S příslušenstvím hrobového místa (rámem, pomníkem aj.) je oprávněn disponovat pouze jeho
vlastník. Zemře-li vlastník, přechází vlastnické právo k hrobovému příslušenství na jeho
dědice podle ustanovení občanského zákoníku.

Článek 9
Stavby na pohřebišti
Nájemci hrobů jsou povinni dodržovat zejména tyto podmínky:
1)
Základy pod pomníky musí být provedeny do nezamrzající hloubky, tj. minimálně 60 cm pod
úrovní terénu a musejí být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám pak do hloubky 30
cm pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí přesahovat do
pohřbívací plochy.
2)
Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody, o jejichž výši v místě
informuje provozovatele pohřebiště.
3)
Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek, urnových a epitafních
míst podle dispozic provozovatele.
4)
Uličky mezi hroby, hrobkami, urnovými místy a epitafy musí být dodržovány dle plánu
hřbitova a dispozic provozovatele.

5)
Vrstva hlíny, určená k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 120 cm vysoká s přiměřeným
převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu.
6)
Nápisy na hrobech musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.
7)
V průběhu prováděných prací je nájemce povinen udržovat pořádek, potřebný materiál
skladovat na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Znehodnocený
stavební materiál a náhrobky i jejich součásti, jakož i vykopanou zeminu je povinen
nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na místo skládky určené provozovatelem
pohřebiště a to na svůj náklad. Cestu na pohřebiště a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným
účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.

8)
Po skončení prací je nájemce provádějící práce povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění
okolí uvedením do původního stavu, nejpozději ve lhůtě 48 hodin včetně odklizení zbylého
materiálu nebo zeminy. Ukončení prací je povinen nájemce, popř. jím pověřené osoby,
nahlásit provozovateli pohřebiště. Nájemce nese náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze
stavebních prací, jakož i náklady spojené s používáním zařízení pohřebiště dle ceníku prací
provozovatele.
9)
Vybudovanou hrobku nebo hrobové příslušenství nelze bez vědomí provozovatele pohřebiště
odstranit, odnášet či odvážet ze hřbitova. Vlastnictví k hrobce je vlastník povinen prokázat na
žádost provozovateli písemným dokladem.
10)
Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému příslušenství je nabyvatel
povinen písemně oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu.

Článek 10
Provádění prací na pohřebišti
1)
Těla zemřelých, ostatky i zpopelněné ostatky (popel) mohou být do hrobů nebo hrobek
ukládány pouze pracovníky k tomu určenými provozovatelem nebo zaměstnanci příslušeného
subjektu, který má oprávnění k provozování pohřebních služeb, avšak jen s předchozím
souhlasem provozovatele pohřebiště.
2)
Výkopy a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů na pohřebišti mohou
provádět pouze osoby, které k tomu mají oprávnění, a to po předchozím souhlasu
provozovatele pohřebiště nebo osob, které správce k této činnosti zmocnil.
3)

Jednoduché práce nutné k udržení pronajatého místa, zejména vysazování květin, úklid,
údržbu hrobů provádějí nájemci.

Článek 11
Provoz veřejného pohřebiště

1)
Výsadba na pohřebišti:
stromy, keře lze nově vysazovat i na pronajatých místech pouze po předchozím
povolení správce pohřebiště
provozovatel může provedenou výsadbu odstranit nebo dát příkaz k odstranění
2)
Lavičky do areálu pohřebiště instaluje provozovatel pohřebiště, a to přenosné i pevné. Občané
mohou lavičky instalovat jen po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště, který může
stanovit rozměry i tvar laviček, popř. i způsob jejího upevnění. Takto instalované lavičky
mohou užívat všichni návštěvníci hřbitova.
3)
Svítidla lze na hřbitově rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena.
Provozovatel pohřebiště může z bezpečnostních důvodů používání světel omezit nebo i
zakázat.

4)
Voda na pohřebišti není pitná. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele
pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno
odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
5)
Pohřebiště je veřejně přístupné denně:
od 1.4. do 30.9. běžného roku: 7.00 – 20.00 hod.
od 1.10. do 31.3. běžného roku: 8.00 – 18.00 hod.
svátky Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle: 7.00 – 19.00
hod.
6)
Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup na pohřebiště nebo na jeho část
dočasně omezit nebo zakázat (např. v době terénních úprav, v době exhumací, sněhu, náledí
aj.) pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel v zimním období zabezpečí
nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu plynulého provozu.
7)
Dětem do 8 let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.
8)
Osobám pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek je vstup na
pohřebiště zakázán.

9)
Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen se souhlasem provozovatele
pohřebiště a za podmínek stanovených správcem.
10)
Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno chovat se na pohřebišti hlučně, kouřit, požívat
alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby, vodit
psy, kočky a jiná zvířata.
11)
Není dovoleno používat hřbitovní zařízení a vybavení k účelům jiným než k provozu
pohřebiště.

Článek 12
Ostatní ustanovení

Porušení této směrnice může být postiženo podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.
v platném znění.

Článek 13
Odpovědnost za škody
Provozovatel pohřebiště neodpovídá za škody způsobené na hrobovém místě třetí osobou
nebo vyšší mocí.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

Tento Řád pohřebiště nabývá účinnosti dne 1.11.2002.
Ruší se platnost dosavadního hřbitovního řádu ze dne 8.2.1993.

Ing. Josef Holáň
starosta

