Obec Dalešice
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště Obce Dalešice
se sídlem Dalešice č.p. 67, 468 02 p. Rychnov u Jablonce nad Nisou
tel: 606 489 845,
e-mail: oudalsice@seznam.cz
www.oudalesice.cz
Starostka obce Dalešice ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Dalešice dne 31.8.2020, pod číslem
usnesení 116/20200831 a to ve smyslu zákona o pohřebnictví.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona o pohřebnictví, po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11. září 2020, vydaného pod č.j. : KULK
67225/2020 KSCR 271/2020.
Úcta k památce zesnulých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společné poslání
veřejného pohřebiště (dále jen hřbitova) určeného k pohřbívání zemřelých nebo k ukládání
zpopelněných ostatků vyžadují, aby hřbitov byl udržován v odpovídajícím stavu a aby
bylo dbáno všech hygienických a jiných předpisů s problematikou veřejných pohřebišť
souvisejících.
Tato nařízení stanovuje řád pro provoz hřbitova ve správě Obce Dalešice a je odsouhlasena
příslušným orgánem hygienické služby.
Řád pro veřejné pohřebiště je závazný pro správce hřbitova, pro subjekty zajišťující
pohřební služby, pro nájemce hrobových míst a ostatní návštěvníky hřbitova.
Článek 2
Základní pojmy
Provozovatel veřejného pohřebiště – vykonávající provozování veřejného pohřebiště ve
smyslu § 18, odst. 2 zákona, dále jen správce
Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Dalešice, IČO: 43256201, se sídlem:
Dalešice č. p. 67, zastoupená starostkou obce.
Způsob pohřbívání – zemřelé osoby se pohřbívají uložením do země, hrobu, hrobky nebo
zpopelněním s následným uložením urny s popelem do urnového hrobu, hrobu nebo hrobky.
Nájem hrobového místa – správce hřbitova pronajímá hrobové místo ( hrob, dvojhrob,
hrobka, urnový hrob) nájemci na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Hrobové příslušenství – je stavba na hrobovém místě (rám, deska, pomník, hrobka apod.),
která je ve vlastnictví nájemce hrobového místa (vlastníka hrobového příslušenství).
Článek 3
Přístup na hřbitov
Hřbitov je veřejně přístupný a nezamyká se.
Správce hřbitova může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na hřbitovy dočasně
omezit nebo zakázat ( např. v době provádění údržby, oprav, exhumací, za náledí, pokud je
ohrožena bezpečnost návštěvníků apod. ).
Článek 4
Pořádek na hřbitově
1. Návštěvníci hřbitova jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Není dovoleno
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, kouřit, požívat alkoholické nápoje,
omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené, ničit a
jinak znehodnocovat hrobová příslušenství a využívat hřbitovní prostranství a jeho
vybavení ( vodovod apod. ) k jiným účelům, než pro které jsou určeny.
2. Na hřbitově je možno se zdržovat pouze v provozní době stanovené touto vyhláškou.
3. Děti do 10ti let mají vstup na hřbitov povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na hřbitov je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a s jinými
zvířaty.
5. Na hřbitově je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích, lyžích apod.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na hřbitov vjíždět a zdržovat se tam
pouze ze závažných důvodů, a to vždy se souhlasem správce hřbitova a při splnění jím
stanovených podmínek.
7. Přístup na hřbitov nebo do jeho částí může správce z oprávněných důvodů (terénní úpravy,
náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Svítilny a svíčky je možno na jednotlivých hrobových místech rozsvěcovat jen tehdy,
pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny a nemohou způsobit požár. V odůvodněných
případech může správce hřbitova používání svítidel omezit nebo i zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v hřbitovním areálu pít vodu z vodovodní výpusti.
Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně
v prostorách hřbitova a na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno používat vodu
k jiným účelům nebo ji odnášet ze hřbitova.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. Pokud nájemci hrobových míst včas
neodstraní zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. i jiné předměty, je
oprávněn tak učinit správce hřbitova.
11. Návštěvníkům není dovoleno provádět bez souhlasu správce jakékoliv zásahy do zeleně
jím vysázené. Rovněž jim není povolena jakákoliv výsadba zeleně nové bez předchozího
souhlasu správce hřbitova.
12. Na hřbitově je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na hřbitově je možné jen se souhlasem jeho
správce . Přitom je nutno dodržet povinnost svolavatele o oznámení shromáždění, a to
podle zvláštního předpisu – zák. č.84 / 1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů.
14. Dozor nad pořádkem na hřbitově provádí jeho správce.

Článek 5
Rozsah hřbitovních služeb
Správce hřbitova poskytuje následující služby:
- výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- pronájem hrobových míst
- poskytování vody pro péči o hrobová místa
- správu a údržbu pohřebiště a zeleně v jeho prostorách
- správu a údržbu objektu na hřbitově (márnice)
- zajišťování likvidace odpadu
- vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
Článek 6
Způsob pohřbívání
Pohřbívá se uložením do hrobu, hrobky nebo zpopelněním, pokud důležitý obecný
zájem nevyžaduje jiný způsob pohřbu.
Zemřelí se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu hlubokého 1,5 až 2 m,
pokud obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu. Výkop musí být proveden
k tomuto úkonu osobou oprávněnou. Vrstva zeminy určena k pokrytí rakve musí být po jejím
slehnutí nejméně 1 m k úrovni okolí hrobu.
V souladu se stanoviskem hygieny č.j. KHSLB 17765/2020 musí být tělo zemřelého
uloženo v zemi po dobu, která se zřetelem ke složení půdy nesmí být kratší než 12 let (tlecí
doba). Před uplynutím tlecí doby lze do hrobu uložit dalšího zemřelého jen tehdy, byl-li
předcházející uložen do hrobu prohloubeného o 0,5 m.
Do hrobek je možno pohřbívat další mrtvé i před uplynutím tlecí doby, byl-li
předchozí zemřelý pohřben v kovové rakvi nebo v rakvi dřevěné s kovovou vložkou.
Zpopelňování zemřelých se provádí pouze v povoleném krematoriu. Popel z krematoria je možno uložit na hřbitově v urně nebo provést vsyp na vyznačené místo.
Článek 7
Propůjčení a zánik hrobového místa
Správce hřbitova pronajímá hrobové místo nájemci na základě předložení úmrtního
listu a následného sepsání písemné smlouvy na dobu 10ti let. Začátek pronájmu doby 10 let
( tlecí doba) je zahájen buď datem uzavření smlouvy, nebo uložením ostatků zesnulého do
nově vzniklého hrobu, urnového hrobu nebo hrobky. Uložením zesnulých nebo jejich ostatků
do hrobových míst, na která již byla nájemní smlouva uzavřena, nedochází automaticky
k jejímu prodloužení.
Výši cen za nájem hrobových míst a poskytované hřbitovní služby určuje správce
hřbitova - Obecní úřad Dalešice - cenovým výměrem hřbitovních poplatků, který může být
aktualizován v závislosti na změnách cen jednotlivých služeb.
V případě úmrtí nájemce přechází právo k hrobovému místu na dědice za předpokladu
předložení dědické listiny a sepsání nové nájemní smlouvy. Nárok právoplatného dědice na
sepsání nové smlouvy musí být uplatněn nejpozději do dvou let od úmrtí nájemce.
Právo k hrobovému místu nájemci zaniká v těchto případech :
a) nedojde-li k prodloužení doby o nájmu místa nejpozději ke dni ukončení její platnosti
b) nájemce neplatí úhradu za nájem hrobového místa a služby s nájmem související
c) pronajaté hrobové místo a hrobové příslušenství nejsou udržovány v řádném stavu dle

tohoto nařízení
O důvodech zrušení nájemní smlouvy vyrozumí správce hřbitova nájemce písemnou
formou nejméně 3 měsíce před vypovězením smlouvy. Zároveň jej upozorní na nutnost
odstranění hrobového příslušenství na jeho vlastní náklady.
Není-li známa adresa nájemce hrobového místa (vlastníka hrobového příslušenství),
správce hřbitova upozorní na možnost zániku práva k hrobovému místu a na odstranění
hrobového příslušenství veřejným oznámením na hřbitovní vývěsce a na úřední desce obce po
dobu 30ti dnů.
Po zániku práva k hrobovému místu se urna, o jejíž nové uložení se nájemce nepostaral,
otevře a popel se uloží do země na vyhrazeném místě na hřbitově. Stejným způsobem se
naloží i se zetlelými ostatky zemřelých z hrobů nebo hrobek.

Článek 8
Hrobová příslušenství
Ke dni zániku smlouvy o nájmu hrobového místa je vlastník povinen odstranit na
vlastní náklady hrobové příslušenství, pokud nájemní smlouvu sám neobnovil nebo se
s novým nájemcem nedohodl jinak. V případě, že tak neučiní, může správce hřbitova
odstranit hrobové příslušenství na náklady vlastníka. Uvolněné hrobové místo může být pak
pronajato jinému zájemci.
Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost, zdraví a život osob nebo okolní
majetek, vyzve správce hřbitova vlastníka k odstranění nebezpečí. Pokud vlastník hrobového
příslušenství neučiní v určené lhůtě potřebná opatření, bude mu vypovězena nájemní smlouva
na hrobové místo a dále bude postupováno dle předchozího odstavce.
Článek 9
Stavby na hřbitovech
Stavební úpravy hrobových příslušenství a nové stavby na hřbitovech podléhají dle
svého rozsahu buď ohlašovací povinnosti Obecnímu úřadu Dalešice, popř. vydání stavebního
povolení Odborem stavebního a životního prostředí, stavebním úřadem v Jablonci nad Nisou.
K vybudování jakékoliv stavby na hřbitově nebo k úpravě stavby již existující,
zejména hrobky, náhrobku, rámu apod. je třeba vždy souhlasu správce hřbitova. Před
zahájením stavby nebo její úpravy předloží nájemce hrobového místa správci hřbitova
písemný popis stavby. Správce hřbitova má právo vymezit podmínky stavby, které je nutno
dodržet (rozměry, tvar, použitý materiál, bezpečnost a hygiena práce na veřejném prostranství
apod.).
Nájemci hrobových míst jsou povinni při stavbě nebo stavebních úpravách dodržet
zejména tyto podmínky :
- základy pod pomníky i rám musí být zapuštěny do nezámrzné hloubky, tj. minimálně 60 cm
pod úrovní terénu a musí být přizpůsobeny únosnosti půdy; základové zdivo nesmí
přesahovat do pohřbívací plochy
- uličky mezi hrobovými místy (minimální šířka 60 cm) a pohřbívací plochy musí být zachovány u všech druhů hrobů, hrobek a urnových míst podle dispozic správce hřbitova
- v průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný materiál
skladovat na správcem určených místech a stanoveným způsobem
- znehodnocený materiál, demontovaná hrobová příslušenství a vykopanou zeminu je

stavebník povinen nejpozději druhý den po přerušení nebo ukončení práce odvézt a na
vlastní náklady vhodným způsobem zlikvidovat
- stavebními úpravami nelze omezovat průchodnost cest a uliček mezi hroby a hrobovými
místy
- po ukončení prací (nejpozději do 48 hodin) je stavebník nebo nájemce povinen se na svůj
náklad postarat o vyčištění míst používaných při stavbě a o jejich uvedení do původního
stavu; v případě, že tak neučiní, nechá tyto práce provést správce hřbitova na náklady
nájemce
- existující hrobová příslušenství nelze bez vědomí správce hřbitova bourat a odstraňovat
a jejich materiál odnášet ze hřbitova
Článek 10
Práva a povinnosti správce hřbitova
Správce hřbitova je povinen :
1. Vést hřbitovní evidenci, která obsahuje :
a. jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské ostatky jsou na
pohřebišti uloženy,
b. místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
c. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských
pozůstatků,
d. datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich
exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve
nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i
místo jejich uložení,
e. záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu
nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
f. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození
nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o
právnickou osobu,
g. datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně
smlouvy,
h. údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů
o vlastníku, pokud je znám, údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. d), pokud
nastala, údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán, údaje o
skutečnostech uvedených v § 20 písm. f) bodech 3 až 6, pokud nastaly, v případě
rušení pohřebiště.
2. Vést evidenci volných hrobových míst a umožnit občanům do ní na požádání nahlížet.
3. Předat nájemci hrobové místo k užívání určené a číselně označené.
Určovat hrobová místa tak, aby vznikly ucelené řady či skupiny hrobů.
Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky dle jím stanovených podmínek.
Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení hřbitova.
Zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou nezbytných případů – živelné pohromy, kamenosochařské práce, úprava hřbitova apod.
4. Pečovat o čistotu a vzhled hřbitovů, o místa bez nájemců, o travnaté plochy.
Provádět vysazování a údržbu stromů a keřů, běžnou údržbu komunikací, cest, chodníčků,
oplocení, společných zařízení hřbitova a inženýrských sítí.

5. Dohlížet na dodržování tohoto „ Řádu pro veřejné pohřebiště “, dbát o urbanistickou
úpravu hřbitova, předkládat návrhy na jeho rozvoj, modernizaci a případné rozšiřování.
6. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště
( ne povětrnostními podmínkami, příp. živelnými pohromami apod.) a vznikne-li škoda,
je správce povinen uvést hrobové místo do původního stavu.
7. Vybírat od nájemců úhrady za nájem hrobových míst a s ním související služby a ukládat
je na účet obce. Dojde-li ke zrušení nájmu hrobového místa ze strany nájemce, poplatek se
nevrací.
Článek 11
Práva a povinnosti nájemce hrobového místa
Uzavřením smlouvy o nájmu hrobového místa vznikne nájemci právo na užívání
tohoto místa za podmínek uvedených v této vyhlášce, v nájemní smlouvě a v obecně
závazných právních předpisech.
Nájemce je povinen uhradit cenu za nájem hrobového místa a za služby související
s provozováním pohřebiště správci hřbitova v hotovosti, platebním převodem nebo složenkou
nejpozději do konce měsíce března každého kalendářního roku. Úhradu lze provést po dohodě
se správcem i na jím stanovený počet let dopředu.
Nájemce hrobového místa je povinen před uložením zemřelého nebo urny informovat
správce hřbitova o místu, termínu a způsobu uložení a předložit mu potřebnou dokumentaci o
zemřelém (úmrtní list).
Právo na užívání hrobového místa a vlastnické právo k hrobovému příslušenství je
nájemce povinen na požádání správci hřbitova prokázat.
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit správci hřbitova změny
týkající se nájmu, např. změnu adresy pro zaslání platebního dokladu – složenky atd.
Nájemce může ke hřbitovním účelům používat vodu z vodovodních zařízení.
Nájemci hrobových míst, kteří nemají uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa
požádají osobně správce hřbitova o její sepsání. Přitom musí prokázat své právo k užívání
tohoto místa a jeho hrobového příslušenství ( úmrtní listy pohřbených osob, doklady o placení
nájmu, občanský průkaz nájemce apod.).
Článek 12
Sankce
Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích, zákona o obcích a
souvisejících obecně závazných právních předpisů.
Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zák. č. 256/2001 Sb., v platném znění
je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i přes
písemné upozornění správce,
zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti
zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.
Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o
pohřebnictví.

Za přestupek se nepovažuje jednání uvedené výše, které je správním deliktem, postižitelným
podle zvláštního právního předpisu.
Článek 13
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád
pohřebiště, schválený starostkou obce Dalešic, ze dne 22.9.2014, pod číslem usnesení
1/20140922.

Článek 14
Závěrečné ustanovení
Tento Řád veřejného pohřebiště obce Dalešice byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho schválení stanovené tímto
zákonem (§ 41). Tento řád je účinný dnem 15.9.2020. Řád veřejného pohřebiště bude
vyvěšen na úřední desce OÚ v Dalešicích po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto
řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

V Dalešicích dne 31.8.2020, starostka obce Dalešice

