O B E C VELIŠ
Obecně závazná vyhláška č.2/2003
Zastupitelstvo obce Veliš vydává dne 17.prosince 2003 podle § 84 odst.2 písm.i/, § 10 písm.b/ a § 12 zákona
č.128/2000 Sb.,o obcích a ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví
a o změně některých zákonů č.256/2001 Sb.

Řád veřejného pohřebiště
Čl. 1
Úvodní ustanovení:

Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz pohřebiště ve Veliši na pozemku č.120 v k.ú. Veliš.
Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Veliš, která tuto činnost vykonává jako službu ve veřejném
zájmu.
Veřejné pohřebiště je zařízení určené k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo k ukládání jejich zpopelněných
ostatků.
Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými vyžadují,aby pohřebiště bylo udržováno v
odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech právních předpisů.

Čl. 2
Provozní doba pohřebiště:
Pohřebiště ve Veliši je přístupné celoročně v denních i nočních hodinách.

Čl. 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,zejména chovat se hlučně, pouštět
přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, kouřit a
odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k
jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Osobám podnapilým je vstup na pohřebiště zakázán.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdním kole, koloběžce,motocyklu. Je zakázáno lámat a řezat
stromy a keře, trhat květiny.
5. Ukládání nádob, sklenic, plechovek a nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem
hrobových míst není dovoleno.
6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobech pouze tehdy, jsou-li
vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
7. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí . Tato voda
je určena na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech a k provozním potřebám správce
pohřebiště.
8. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a dle doporučení provozovatele třídit.
9. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště.
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10. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,
jaký stanoví tento řád.
11. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Čl. 4
Působnost řádu veřejného pohřebiště:
1.
2.

Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště ve Veliši,jehož součástí jsou: místa pro
jednohroby a dvojhroby místa pro dětské hroby a hrobky,kostel pro církevní obřady,zelený prostor
kolem pohřebiště s lavičkami a oplocení pohřebiště včetně thůjí
Řád je závazný pro provozovatele i nájemce hrobového místa, návštěvníky pohřebiště a další osoby
vykonávající činnost související se zajišťováním řádného provozu pohřebiště.

Čl. 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti:
1. Pronájem hrobových míst a služby s tím spojené
2. Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
3. Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
4. Zajišťování likvidace odpadu z pohřebiště

Čl. 6
Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst:
1.Správce pohřebiště je povinen:
a./ Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené,číselně označené hrobové místo.
b./Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek přesně určených v
článku 10.
c./ Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému
místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa. Dojde-li k zásahu do hrobového zařízení
vinou správce a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního
stavu.
2. Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či
skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění
mimo vymezený prostor.
3. Provozovatel je povinen uzavírat smlouvu o nájmu hrobového místa s občany za rovných podmínek.
4.Provozovatel zajišťuje řádnou údržbu hřbitova, zejména pečuje o vnější vzhled a čistotu pohřebiště, o
nepronajatá místa, výsadbu a ošetřování zeleně, úpravu a údržbu příjezdové komunikace, oplocení a
příslušenství pohřebiště.

Čl. 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace.
1.

Ukládání lidských ostatků do hrobů a hrobek musí být prováděno se souhlasem provozovatele
pohřebiště a současně doloženo listem o prohlídce mrtvého .
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2.

Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a/jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m,u dětí mladších 10 let
nejméně 1,2 m,
b/dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
c/boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,
d/rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši
minimálně 1,2 m,

2. Tento dokument by měl být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity rakve, které ve stanovené době zetlí spolu s lidskými ostatky,
tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, při výrobě
rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to buď celodubové
nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s
nepropustným dnem.

Čl. 8
Tlecí doba.:
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků do hrobů činí 10 let.

Čl. 9
Podmínky pro zřízení 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 600 mm pod úrovní terénu
b./ Základy náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení
povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného nebo cihlového zdiva apod.
c./ Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
d./ Vlastní náhrobek a rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a./ Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, max.však 260 cm.
b./ Stěny musí být vybudovány z poresních materiálů,např.cihly, pokud bude použit litý beton, musí být
vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c./ Stěny hrobky z porezních materiálů musí být v šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu
nejméně 15 cm, a musí být isolovány přizdívkou včetně impregnačních nátěrů.
d./ Dno hrobky může být bez betonového pokryvu/pouze kopaná zemina/, V případě, že bude dno
vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40x cm a hloubce 50 cm, vyplněný
drenáží.
e./ Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min.50 cm vysokém v šíři podle předpokládané
vyzdívky.
f./ Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g./ Případné kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich
stav nejméně jednou za 10 let kontrolován.
h./ Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s
tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm /podle velikosti rakví/.
i./ Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich
spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j./ Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku
neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k./ Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l./ Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní kontrukci hrobky, na
samostatném místě.
3. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.
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4. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem,
zejména respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací dále nenarušování dalších hrobových
míst a omezování práv jejich nájemců. Dále zajištění ochrany zeleně a jejich kořenového systému.
5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního
stavu.

Čl. 10
Sankce:
Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl.11
Účinnost:

Tato vyhláška byla schválena zasedáním obecního zastupitelstva dne 17.prosince 2003 a nabývá účinnosti 15
dnem po jejím vyhlášení.Zároveň se ruší vyhláška č.1/2003 ze dne 16.července 2003 o pohřebnictví.

Starosta obce: Petr Mach
Zástupce starosty:Jiří Kakos

Vyvěšeno: 18.prosince 2003
Sejmuto: 5.ledna 2004
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