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Zastupitelstvo obce Nedakonice se usneslo na svém 16. zasedání dne 10. 6. 2010
vydat podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů s přihlédnutím k § 19 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Provozní řád veřejného pohřebiště Nedakonice

I.
Úvodní ustanovení
Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými i společenské poslání pohřebiště, jako
veřejného a zdravotně technického zařízení určeného k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo
ukládání jejich zpopelněných ostatků způsobem odpovídajícím zdravotním předpisům
přikazují, aby pohřebiště bylo nejen stále udržováno v takovém stavu, jak to odpovídá
ušlechtilým lidským vztahům, ale aby zde také bylo dbáno všech zdravotních a jiných
předpisů. Ustanovení tohoto provozního řádu se vztahuje na místní hřbitov.

II.
Provozní doba
Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně

v zimní čase od 1.11.- 31.3. od 6.00 do 18.00 h.
v letní čase od 1.4. – 31.10. od 6.00 do 21.00 h.
Dětem do 8 let je dovolen vstup na hřbitov pouze v doprovodu dospělých.

III.
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých, pozůstalých a ostatní veřejnosti, zejména se nesmí chovat
hlučně, požívat alkoholické nápoje, odhazovat odpadky mimo prostory k tomu určené.
2. Na pohřebiště je zakázáno vodit psy, kočky a jiná zvířata.
3. Na pohřebišti je zakázáno používat kolečkové brusle, kola, skateboardy.
4. Je zakázáno odkládat odpadky a zbytky zeleně mimo vyhrazená místa.
5. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem
hřbitova, včetně výsadby nové zeleně bez souhlasu správce.
6. S motorovými vozíky lze vjíždět na hřbitov pouze po předchozím souhlasu
provozovatele.
7. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí osoba pověřená správcem hřbitova.
8. Třetí osoby provádějící v prostoru hřbitova jakékoliv práce (např. kamenické firmy)
jsou povinny svou činnost oznámit min. 1 pracovní den předem správci hřbitova.
Odpad vzniklý jejich činností jsou povinny zlikvidovat na své náklady. Pro likvidaci
odpadu mohou se souhlasem správce a pouze za úplatu využít sběrné místo
provozovatele pohřebiště.
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IV.
Rozsah poskytovaných služeb
Správce hřbitova tj. obec Nedakonice poskytuje tyto služby:
1. Prostřednictvím následujících smluvních osob:
Pohřební služba pan Matoušek, Nedakonice č.p. 407
Pohřební služba Staré Město, nám. Hrdinů 264, 686 03 Staré Město
zajišťuje:
a) výkopové práce spojené s pohřbem a exhumací
b) pohřbívání
c) ukládání zpopelněných ostatků
2. Správce hřbitova zajišťuje:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a uložení hrobových ostatků
c) odvoz odpadů
d) zajišťuje dodávku vody na hřbitov
e) provoz a údržbu veřejného osvětlení

V.
Povinnosti a činnost správce hřbitova v souvislosti
s pronájmem hrobových míst
1. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené a číselně označené místo.
2. Své práce provádět na hřbitově tak, aby nedošlo k poškození hrobového místa. V případě
prokazatelně vzniklé škody ze strany správce tuto škodu uhradit.
3. Správce nesmí zrušit hrob před uplynutím tlecí doby, může však souhlasit s požadavkem
pozůstalých, převést hrob na dalšího nájemce.
4. Správce hřbitova je povinen mít plán pohřebiště, vést evidenci volných míst a dovolit, aby
občané do této nahlíželi.

VI.
Povinnosti nájemce hrobového místa
1. Oprávněná osoba je povinna udržovat propůjčené místo v řádném stavu. Shledá-li správa
pohřebiště závady v takovém rozsahu, že je narušena stabilita hrobového příslušenství a
ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek ostatních lidí, vyzve oprávněného, aby je
v přiměřené době odstranil. Nestane-li se tak nebo není známa adresa oprávněného, nebo je-li
nebezpečí z prodlení, učiní správa pohřebiště nutná opatření na účet oprávněného.
2. Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice, věnce a jiné ozdoby může dát správa pohřebiště
sama z jednotlivých míst odstranit. Světla na hrobech rozsvěcovat pokud jsou umístěna ve
svítilnách nebo jsou jiným způsobem zabezpečena. Správa pohřebiště může v odůvodněných
případech rozsvěcování omezit nebo vůbec zakázat.
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3. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
4. Respektovat číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště. Kromě hrobového
místa je povinen starat se i o okolní část přiléhající k hrobu a to z každé boční strany, před i za
hrobovým místem.

VII.
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků je 10 let.

VIII.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských
ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobu ukládat pouze osoba pověřená správcem. Obdobně platí
i v případě exhumace. Přímo manipulovat s lidskými ostatky uloženými v hrobkách, může
osoba pověřená správcem pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.
2. Správce hřbitova prostřednictvím smluvní osoby uvedené v čl. IV.je oprávněn převzít
lidské pozůstatky k pohřebení do hrobu jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním listem,
průvodní listem k přepravě lidských pozůstatků, zprávou oprávněného cizího státu nebo
listem o prohlídce mrtvého. V případě podezření na spáchání trestného činu v souvislosti
s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu
v trestním řízení, který je tomu oprávněn podle zvláštního správního předpisu.
3. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky,
pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva
ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1,5 m.
4. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v
trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo
o ni požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby
nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
5. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a rakev odpovídá specifikaci uvedené v bodu
IX., není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské
hygienické stanice.
6. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště
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IX.
Zřízení hrobového zařízení
Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
-

Hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10
let nejméně 1,2m.

-

Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.

-

Boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.

-

Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2m.

-

do hrobek lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do
kterých bude vložena spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s
nepropustným dnem

X.
Způsob úhrady a její výše za užívání hrobového místa
1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou avšak minimálně na 10 let.
2. Nájemné a úhrada nákladů spojených s provozem hřbitova se hradí 1 x za 5 let. A to od
okamžiku podpisu nové nájemní smlouvy, a dále pak do 31.3. daného roku.
3. Cena za služby je stanovena z nákladů, vynaložených na provoz hřbitova z průměru
předchozích 5 let. Cenu nájemného stanoví obec Nedakonice a je schválena Radou obce
Nedakonice. Dokumentace těchto výpočtů je k nahlédnutí na OÚ v Nedakonicích.

XI.
Zánik hrobového místa
Správa hřbitova může zrušit právo k užívání hrobu v těchto případech:
- uplynula tlecí doba
- nájemce neplatí za užívání hrobového místa ani po několikerém upozornění
- nájemce se o hrob řádně nestará a byl přitom několikrát prokazatelně vyzván
k nápravě
Podmínkou pro zánik práva k místu je, že správa pohřebiště nejméně 6 týdnů předem
upozornila oprávněného nájemníka na tuto skutečnost.

XII.
Sankce
Porušení tohoto provozního řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o
obcích ve výši 1 000,- Kč.
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XIII.
Závěrečná a zrušující ustanovení
1)

Ochranné pásmo kolem veřejného pohřebiště se zřizuje v šíři 100 m

2)

Se smluvními osobami musí být uzavřena písemná smlouva

3)

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1 z roku 2003
vydaná dne 10. května 2003

XIV.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010

Jiří Smělík
starosta obce Nedakonice

JUDr. Oldřich Šoustek
místostarosta obce Nedakonice
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DODATEK Č. 1
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č. 2/2010

Provozní řád
veřejného pohřebiště Nedakonice
Ruší se část bodu IV. Rozsah poskytovaných služeb obecně závazné vyhlášky č. 2/2010.
Nové znění:

IV.
Rozsah poskytovaných služeb
Správce hřbitova tj. obec Nedakonice poskytuje tyto služby:
1. Prostřednictvím následujících smluvních osob:
Pohřební služby Staré Město, nám. Hrdinů 264, 686 03 Staré Město
zajišťuje:
a) výkopové práce spojené s pohřbem a exhumací
b) pohřbívání
c) ukládání zpopelněných ostatků
2. Správce hřbitova zajišťuje:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a uložení hrobových ostatků
c) odvoz odpadů
d) zajišťuje dodávku vody na hřbitov
e) provoz a údržbu veřejného osvětlení

S účinností dne 1.9.2012
Jiří Smělík
starosta obce Nedakonice

Jaromír Klečka
místostarosta obce Nedakonice

8

