obecně závazná vyhláškaobceZá,py č,.212005
Řád veřejnýchpohřebišť
Zastupitelstvo
obceZápy se dne|9.4.2005usneslodle $ 10 písm.a) a $ 84 odst.2
písm.i) zek. č,,12812000Sb., o obcích,v platnémzněni, anazák|aďě ustanovení$ 16 odst 1
zékonač.č,25612001Sb., o pohřebnictvía o změně některýchzákonů,ve zněnízákonaě.
47912001Sb., a v souladus $ 19 citovanéhozákona,řád veřejnýchpohřebišť( dálejen
vyhláška)

čHnek 1
Úvodní ustanovení
Řád veřejnéhopohřebiště(dálejen vyhláška)upravujeprovoz pohřebišťna pozemcích
poz'par'č,3
(hřbitovu kostela)apoz,par.č,972
(hřbitoyzaobcí)v k.tt.Zápy.
Provozovatela správcepohřebišťjeobecZápy azajišťuje
provozovánípohřebišť
v souladus ustanovením$ 18 odst 2 zékona.
ČHnek2
Provoznídoba pohřebiště
Provomídoba,v jejímžpruběhujsou pohřebištězpřístupněnoveřejnosti,se stanovítakto:
od 1. listopadudo 3I. bÍezna.
od 1.dubnado 31.října

. ' 8 - 18 hod
. ... . .8 - 20 hod

4"

ČHnek3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvnícipohřebištějsou povinni zdtžetse takovéhojednríní,kteréby se dotýkalo
důstojnosti
zemřelýchnebo mravníhocítěnípozustalýcha veřejnosti:tz. zejménachovat
pouštětpřenosnénosiěe zluku, poŽivat alkoholické nápoje, omamnéa
hlučně,
se
psychotropnílátky, odhazovatodpadkymimo nádobk tomu určenýchapoužívatprostory
pohřebištěa jeho vybaveník jiným účelům,
nežk jakýmjsou určeny.
2. Na pohřebištije možnézdržovatse pouzev provoznídobě pohřebištěstanovené
v článku
2 tohotořádu.
3. Děti do 10 let majína pohřebištěpřístuppouzev doprovodudospěléosoby.
4. Na pohřebištěje zakazanpřístuppodnapilýmosobáma osobámse psy' kočkamia jinými
míŤaty.
5. Na pohřebištije zakénánojezdit na jízdníchkolech, koloběžkách,skateboardecha
kolečkovýchbruslích.
6' Yozíd|a(s qýjimkou invalidníchvozíků)mohou na pohřebištěvjížděta zdtžovatse zde
pouzese souhlasemsprávcepohřebištěa při splněníjím stanovenýchpodmínek.
7. Přístupna pohřebištěnebo do jeho částimužesprávcepohřebištězoptávnénýchdůvodů
(terénníúpravy,náledí, vichřice' exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo
zakénat.
8. Svítilny a svíčkyje možno na pohřebištíchrozsvěcovat na jednotliých hrobových
místechpouze tehdy, pokud jsou vhodnýmzpůsobemzabezpečeny
proti vzniku požáru,

V odůvodněných
případechmůžesprávcepohřebištěpoužívéní
otevřenéhoohně (svíček
aj.)omezit nebozakézat.
9. odpadky je třeba odkládat na stanovenámísta;pokud je na pohřebištizavedenotřídění
odpadu,je nutnotato opatřenírespektovat.
10.Návštěvnícinejsou oprávněni provádětjakékoli zásahy do zeleně vysazenésprávcem
pohřebiště,
včetněnové qýsadbyzeleně'bezjeho souhlasu.
11.Pořádránípietnícha vzpomínkovýchakci na pohřebištije možnése souhlasemsprávce
pohřebiště.Tím nenídotčenapovinnost svolavatelepředem oznámit shromaždění
podle
zvláštníhopředpisu (zék.č, 84lÍ990Sb., o práw shromažďovacím,
ve zněnípozdějších
předpisů).
12.Na pohřebištije povoleno provádětjakékotipráce porlze vtakovém rozsahua takovým
způsobem,
který stanovítentořád'
I3,Zhygienických důvodůnení dovoleno vareálu pohřebištěpít vodu zvodovodních
výpustí.Tato vodaje určenakprovoznímúčelům
správcepohřebištěanazaléváníze|eně
při údržběna pronajatýchhrobovýchmístech'Je zakénánoodnášetvodu v niáhradních
obalechz areáIupohřebiště.
L4.Dozor nad pořádkemna pohřebištiprovádísprávcepohřebiště.
ČHnet<
4
Rozsah služebposkytovanýchna pohřebišti
a)
b)
c)
d)

Správcepohřebištěposkytuje zejména
následujícíslužby:
pronájemhrobovýchmíst
vedenísouvisející
evidenceo hrobovýchmístecha o uloŽenílidských ostatků
spráw aú&žbupohřebiště
včetněkomunikacía okolnízeleněv areálupohřebiště.
zajišťovžni
likvidace odpadu
rL
Článek 5
Povinnosti a činnostsprávce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1 . Správce pohřebištěj e povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen ..nájemce'') kuživání vyznačené,číselně

omačenéhrobovémísto;

b) umožnitnájemci ňízeú hrobovéhozařízeníhrobu nebo hrobky zapodmínek stanovených
v článku9.

c) umožnit nájemci užíváníjeho hrobového místa a zaÍízenipohřebiště, zajisttt přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového
zaŤízenís výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku žive|ní pohromy,
bezodkladně zajistit bezpeěný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést
pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochďské práce nebo úpravu pohřebiště
v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možnépouze po nezbyně
nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou
správce pohřebiště a vznikne.li škoda,je správce pohřebiště povinen hrobovémísto uvést
do původníhostavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zŤízujea připravuje k pronájmu tak, aby vznikly

ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejnóho charakteru a rozměrů. Nikdo
nemá narok na individuální umístěnímimo vymezený prostor.

Článet<
6
Povinnostinájemcehrobovéhomísta
Povinnosti nájemce hrobovéhomístajsou upraveny v nájemní smlouvě, která se
uzavírámeziprovozovatelemveřejnéhopohřebištěa nájemcemhrobovéhomísta.
ČHnet 7
Uk|ádánílidských pozůstatků
a zpopelněnýchlidslcýchostatkůa jejich exhumace
1. LidsképozůstatkymůŽedo hrobůa hrobekukládatpouze správcepohřebiště,jiná
osobajen s jeho souhlasem.obdobněto platíi o prováděnípracíspojenýchse
zajišť
ov énimexhumací.
2, Zpopelněnélidskéostatkyje moŽnéuloŽitna pohřebištivždyjen se souhlasem
správcepohřebištěa způsobem,
kterýstanoví.
3. Přímoumanipulacis lidskými ostatkyuloženýmiv hrobkáchmůžesprávcepohřebiště
provádět pouze se souhlasemkrajskéhygienickéstanice.
4. Všechnyrakve určené
k pohřbenímusíb;it označeny
štítkem
obsahujícím
minimálně
jménozemřelého,datumnatozenía denpohřbu.Před spuštěním
do hrobumusíbýt
víkorakvepevně atrva|espojenošroubemse spodníčástírakve.
5. Pro pohřbívánído hrobůmusíbýt použitytakovérakve,kteréve stanovené
tlecídobě
zetlíspolu s lidskými ostatky,tzn. nesmíobsahovatdílyPVC a jiných
neroz|ožitelných
materiálů,kovovédílyjen omezeně,vyplň rakvímůžebý pouze
zmateriá|ůjakodřevěnépiliny, papíta|éttky,
při výroběrakvía jejich nátěrunesmí
byt4evně použitytoxickélátky.
6. Pro pohřbívánído hrobekje nutnopoužítrakve s maximálnímirozměry ?,I5 x 0,85m,
a to _ celodubovéneboz jiných tvrdýchdruhůdřev, do kterébudeumístěnapoloviění
zíttkov
á v|ožkanebokovovés nepropustným
dnem.
čtánek8
Tlecídoba
Tlecídobastanovenápro uktádánílidskýchpozůstatků
do hrobůčiní12 let.
čhnek 9
ZÍtzováni hrobovéhozaÍizenía podmínkyprovádění prací na pohřebišti
1. Podmínkypro ňízeníhrobového
zaÍizeruhrobu:
a) Zák|adymusíodpovídatpůdorysným
rozměrum díIaa hloubce zák|adovéspáry,
která činí600 mm.
b) Zák|ady památníkůa niíhrobkůmusí b;it zhotoverly Zdostatečněúnosného
materiálu, odolného proti působenípovětrnosti např. z prostéhobetonu či
žeLezobetonu,
kamenného,
příp.cihelnéhozdiva apod.
c) Předníazadnírámy hrobumusíbýt v jednépřímces rámy sousedních
hrobů.
d) Vlastníniáhrobekarámy musíbýt mezi seboujednotlivěkotveny.
2. Podmínkypto ňízeníhrobového
zaŤízeníhrobky:
a) Přední a zadni rámy hrobek musí byt v jednépřímce s rámy sousedníchhrobů
nebohrobek.
b) Stěnymusíb;it vybudovány zporéznichmateriálů
(např.cihly), pokud budepoužit
litý beton,musíbý vyvedenaz hrobky difÚznízžúka.

c) Stěny hrobky zporézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití
litého betonu nejméně 15 Cffi' a musí být izolovány přizdívkou, včetně
impregnačníchnátěru.
d) Dno hrobky můžebýtbezbetonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě'
že bude dno vybetonováno' musí b;y.tňízen trativod o rozměrech nejméně40 x 40
a hloubce 50 cm, vyplněný drenáži.
e) Zdivo musí byt umístěno na betonovémzák|adémin. 50 cm vysokém v šířipodle
předpokl ád anév y zdívky.
Na
zastropení auzavÍeníhrobky musí být použity železobetonovépřeklady' jejich
0
spéryza|ity betonem a povrch zaízolován,
g) Na zastropeníje nutno použít20 cm zeminy slouŽícíjako pachová zátka nebo
umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku' se sprírami výmelenými
trvalými tmely.
h) Nosnost stropumusíbýt nejméně100 kg na 1 m,.
3. Správce pohřebištěmůževe svémsouhlasu se ňizenímhrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení
místaz hlediska pádu osob a bezpečnostinávštěvníkůhřbitova
- požadavkyna ochranu zeleně v okolí staveniště
- způsobskladování materiálů,odpadůa jejich likvidace
4. Při provádění veškerých prací na pohřebištíchje třeba dodržovatpodmínky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména
- respektovánídůstojnostia místaa omezeni hlučnýchprací
- neomezování pruchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivym hrobovým
místům
- nenarušováníhroboqých míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců
hrobových míst
- zajišténíochrany ze|eně, kořenového systému ze|etě
ČHnek 10
Sankce, závérečnáustanovení
Porušenítéto obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zékona o přestupcích a
zákona o obcích.
Touto vyhláškou se rušíobecně závaruá vyhláška obce Zápy č' 0Il2002 ze dne 28.5.2002.
článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabýváúčinnostipatnáctýmdnem po jejím vyhlášení.
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