Obec ZDIBY
Opatření obce č. 1/2006,
kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště ve Zdibech
Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 21.6.2006 usneslo v souladu s § 35
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 19 zákona č. 256/2001 Sb o
pohřebnictví, toto opatření obce Zdiby
Čl. I
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště na hřbitově ve Zdibech na pozemcích parc.č.
14/2,14/3,14/4 a st. 15(stavební) v k.ú. Zdiby.
Správce pohřebiště, tj. Obecní úřad Zdiby, zajišťuje provozování tohoto pohřebiště
v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím vlastních zaměstnanců a dále
externích, kvalifikovaných fyzických nebo právnických osob
Čl. II
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena takto :
- leden, únor, březen
7 až 17 hod.
- duben, květen, červen, červenec,
srpen, září
7 až 19 hod.
- říjen, listopad, prosinec
7 až 17 hod.
čl. III
Pořádek na pohřebišti
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se jednání, které by narušovalo důstojnost
pohřbených osob nebo mravní cítění pozůstalých a veřejnosti. V prostoru pohřebiště se nelze
chovat hlučně, spouštět akustická zařízení, požívat alkoholické nápoje a omamné látky apod.
Podnapilým anebo jinak omámeným osobám je vstup na pohřebiště zakázán.
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni dodržovat následující pravidla :
a) na pohřebišti je možno se zdržovat pouze ve vyhrazené provozní době,
b) na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách apod.,
c) svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou
vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru, v odůvodněných případech
může provozovatel pohřebiště omezit nebo zakázat používání tohoto otevřeného ohně,
d) nelze zasahovat jakýmkoliv způsobem do zeleně, vysazené provozovatelem
pohřebiště.
Čl. IV
Výkopy a výstavba hrobů, hrobek (urnových hrobek)
Otvírání hrobů, hrobek
Správce pohřebiště nemá k dispozici oprávněné pracovníky pro výkon služeb, jako
jsou výkopy a výstavba hrobů (hrobek, urnových hrobek) a opětovné vykopání nebo otvírání
těchto prostor pro pohřbívání.
Otvírání hrobu nebo hrobky za účelem pohřbení zemřelého, lze prováděl pouze
prostřednictvím oprávněné fyzické nebo právnické osoby.
Pozůstalí sdělí správci pohřebiště, při podání žádosti k otevření hrobu nebo hrobky
(viz dále), jméno oprávněné fyzické nebo právnické osoby, která provede tuto službu.

V případech, kdy je nutno provést exhumaci zemřelého, se postupuje podle zvláštních
předpisů.
Čl V.
Povinnosti a činnost správce pohřebiště
Správce pohřebiště :
a) vede evidenci zemřelých, kteří jsou pohřbeni anebo jejichž ostatky (včetně
zpopelnění) jsou uloženy na tomto pohřebišti, evidence je doplňována na základě
osobních údajů zemřelých – tyto údaje jsou povinni poskytnout pozůstalí zemřelého.
b) Doplňuje a provádí aktualizaci plánu pohřebiště,
c) Uzavírá smlouvy o pronájmu hrobových míst, podle plánu pohřebiště, za účelem
stavby a užívání hrobů (hrobky, urnové hrobky) na těchto místech, smlouvy se
uzavírají obvykle na dobu deseti let s možností prodloužení tohoto období,
d) Přijímá a vyřizuje podaná ohlášení o stavbě hrobu ( hrobky, urnové hrobky),
e) Stanovuje a aktualizuje ceny za pronájem hrobových míst, vždy na základě
pravomocného rozhodnutí obecního zastupitelstva,
f) Pečuje o zeleň na pohřebišti, nacházející se mimo hroby (hrobky, urnové hrobky) a
zajišťuje úklid hřbitova,
g) Na základě podaných a projednaných žádostí (ohlášení) vydává souhlas :
- ke stavbě a stavebním úpravám hrobu (hrobky, urnové hrobky),
- ke zrušení anebo přemístění hrobu (hrobky, urnové hrobky),
- k otevření hrobu (hrobky),
h) předá nájemci vyznačené, číselně označené hrobové místo,
i) umožní nájemci zřízení hrobu (hrobky, urnové hrobky) za podmínek uvedených
v článku 4 tohoto opatření,
j) zdrží se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné
– např. v důsledku živelné pohromy apod. – bezodkladně zajistit běžný a bezpečný
provoz pohřebiště. Dojde-li k zásahu do hrobového místa vinou správce pohřebiště a
vznikne-li škoda, uvede správce hrobové místo do původního stavu,
k) zřizuje a připravuje hrobová místa k nájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly
anebo skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.
Čl. VI.
Povinnosti nájemce hrobového místa
Povinnosti nájemců, kteří si pronajímají hrobové místo pro zřízení a užívání hrobu
(hrobky, urnové hrobky), jsou uvedeny v nájemních smlouvách.
Jedná se zejména o ustanovení a závazky :
- předmět smlouvy, tj. pronájem hrobového místa pro zřízení a užívání hrobu (hrobky,
urnové hrobky),
- ohlašovací povinnost o stavbě hrobu (hrobky, urnové hrobky), včetně předložení
příslušné stavební dokumentace, ohlašovací povinnost se týká rovněž stavebních
úprav hrobu (hrobky, urnové hrobky),
- cena a platba za pronájem hrobového místa,
- povinnost udržování hrobu (hrobky, urnové hrobky) a volného prostoru (uličky) mezi
sousedními hroby (hrobkami),
- podání žádosti k otevření hrobu (hrobky, urnové hrobky) s uvedením účelu, včetně
platby příslušného poplatku,
- poskytování údajů o zemřelých, jejichž ostatky jsou ukládány do hrobu (hrobky,
urnové hrobky).

