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Řád veřejného pohřebiště v obci Korouhvi
Opatření Obce Korouhev č. 1/2002

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
v obci Korouhev
Obec Korouhev jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001
Sb., pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.(dále jen
zákon), vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tento řád veřejného
pohřebiště (dále jen pohřebiště):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v Korouhvi u kostela sv. Petra a Pavla, parcela č. 275 v k.ú.
Korouhev. Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Korouhev, která zajišťuje
provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. zákona.
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba pohřebiště se stanoví jako nepřetržitá.
Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tj. zejména chovat se
hlučně, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky
mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než jsou
určeny.
2. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými
zvířaty
3. Přístup na pohřebiště může provozovatel z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí,
vichřice, exhumace atd.)na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
4. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku.požáru
5. Věnce a květiny lze ukládat pouze na hrobové místo.
6. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu z vodovodu pohřebiště. Tato voda slouží
pouze k zalévání a k údržbě pohřebiště
7. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa:
a) sklo, skleněné obaly – kontejnery na parkovišti pod hřbitovem u silnice
b) rostlinný nebo kompostovatelný odpad – kontejner u severní strany hřbitova
c) ostatní odpad – popelnice u školy
8. Návštěvníci nejsou oprávnění provádět úpravy zeleně pohřebiště bez souhlasu
provozovatele.
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9. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí je možné se souhlasem správce pohřebiště při
dodržení zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
10. Na pohřebišti je povoleno provádět pouze práce v takovém rozsahu, které stanoví tento
řád
11. Dozor nad pořádkem provádí osoba určená správcem.
Článek 4
Rozsah poskytovaných služeb
1. Správce hřbitova poskytuje tyto služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a zeleně
2. Výkopové práce související s pohřebeníma exhumací zajišťuje:
Josef Dvořák, Trhonice čp. 45
Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen předat nájemci hrobového místa k užívání toto hrobové
místo a umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek podle
článku 9 tohoto řádu.
2. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové místo zřídit v souladu s ustanoveními článku 9 tohoto řádu
2. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění
prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, je povinen předat správci pohřebiště
dokumentaci hrobky obsahující technickou správu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s
jménem a adresou realizátora hrobky.
3. Provádět údržbu hrobového místa a zařízení a to následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem a průběžně
zajišťovat estetický vzhled hrobu/hrobky a hrobového zařízení,
c) odstranit včas znehodnocené věnce, květinové a jiné dary,
d) zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jejich stabilita a ohrožuje tak
životy, zdraví nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce
pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebné k vedení evidence pohřebiště
dle § 21 zákona.
6. Uložení lidských pozůstatků a ostatků nebo jakékoliv další nakládání s mini provádět v
souladu s článkem 7.
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Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Při ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace se
postupuje dle § 22 zákona č. 256/2001 Sb..
2. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba uvedená v článku 4 odst.
2 , jiná osoba pouze jen se souhlasem správce pohřebiště.. Obdobně platí i o provádění
prací spojených se zajišťováním exhumací
3. Zpopelněné lidské ostatky lze uložit na pohřebišti vždy se souhlasem správce pohřebiště
a to způsobem, který stanoví.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem minimálně se jménem
mrtvého, datem narození a pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně
a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z umělých hmot, kovových a jiných
nerozložitelných materiálů.
6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m
a to:
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude uložena poloviční
zinková vložka
- kovové s nepropustným dnem
Článek 8
Tlecí doba
1. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků do hrobu činí 10 let.
Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry,
která činí minimálně 600 mm
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně
však 260 cm),
b) stěny musí být z porézních materiálů (např. cihly), pokud budou z betonu, musí být
zřízeno odvětrání difúzních látek,
c) Stěny hrobky musí mít šíři minimálně 30 cm,
d) Dno hrobky může být kopaná zemina, v případě betonu musí být zřízen trativod,
e) Zdivo musí umístěno na betonovém základě min 600 mm vysokém,
f) Do stěn hrobky musí být umístěny vstupní otvory s madly,
g) Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozní úpravou, která musí být
kontrolována 1x za 10 let,
h) Vlastní světlost hrobky musí být min. 220 cm,
i) Na strop je nutno použít 20 cm zeminy jako pachové uzávěrky nebo krycí desku s
min. únosností 100 kg na m2.
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3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob
- způsob skladování materiálu, odpadu při výstavbě
- povinnosti dozoru při výstavbě
- průběžnou a závěrečnou kontrolu prací
- druh používaných rakví
- způsob a cyklus revizí hrobky
- podmínky pro provádění prací (např. čas, omezení hlučných prací. atd.)
4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,
do původního stavu.
Článek 10
Sankce
Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
Článek 11
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 1.11.2002.

V Korouhvi 19.7.2002

………………………………
Miloslav Mach , v.r.
starosta obce
.

Vyvěšeno: 19.7.2002
Sejmuto:
5.8.2002

………………………………….
Petr Vondrovic, v.r.
místostarosta obce

