Obec Zelenecká Lhota
PS 507 23 Libá
e-mail:zelenecka.lhota@quick.cz

ád ve ejného poh ebišt

lánek 1

Úvodní ustanovení
1. ád upravuje provoz poh ebišt Zelenecka Lhota
2. Provozovatel poh ebišt zajiš uje provozování poh ebišt v souladu s ustanovením §
18 odst. 2 zákona prost ednictvím obce.

lánek 2
Provozní doba poh ebišt
Provozní doba, v jejímž pr

hu je poh ebišt zp ístupn no ve ejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, listopad, prosinec…………………………………7-17 hod
ezen, íjen……………………………………………… …… 7-17 hod
duben, kv ten, erven, ervenec, srpen, zá í…………………7-21 hod
Památka zesnulých, v . p edcházející soboty a ned le… …7-19 hod

lánek 3
Po ádek na poh ebišti
1. Návšt vníci poh ebišt jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
stojnosti zem elých nebo mravního cít ní poz stalých a ve ejnosti: tz. zejména chovat
se hlu , poušt t p enosné nosi e zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu ur ených a používat prostory
poh ebišt a jeho vybavení k jiným ú el m, než k jakým jsou ur eny.
2. Na poh ebišti je možné zdržovat se pouze v provozní dob poh ebišt stanovené v lánku
2 tohoto ádu.
3.
ti do 10 let mají na poh ebišt p ístup pouze v doprovodu dosp lé osoby.
4. Na poh ebišt je zakázán p ístup podnapilým osobám a osobám se psy, ko kami a jinými
zví aty.

5. Na poh ebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolob žkách, skateboardech a
kole kových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozík ) mohou na poh ebišt vjížd t a zdržovat se zde
pouze se souhlasem správce poh ebišt a p i spln ní jím stanovených podmínek. Vozidla
do areálu poh ebiš jsou vpoušt na nejpozd ji 1 hod. p ed ukon ením stanovené provozní
doby poh ebišt a sou asn musí vozidlo poh ebišt opustit nejpozd ji 30 min. p ed
ukon ením této doby. Chodci mají vždy p ednost p ed vozidly.
7. Pojízdné a pr chodné plochy na poh ebištích je povoleno používat k parkování vozidel
jenom v provozní dob poh ebišt , a to pouze se souhlasem správce poh ebišt . Není
dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provád t zde opravy a údržbu vozidel.
8.
ístup na poh ebišt nebo do jeho ásti m že správce poh ebišt z oprávn ných d vod
(terénní úpravy, náledí, vich ice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo
zakázat.
9. Ukládání nádob, ná adí a jiných p edm
na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.
10. Svítilny a sví ky je možno na poh ebištích rozsv covat na jednotlivých hrobových
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným zp sobem zabezpe eny proti vzniku požáru.
11. Z hygienických d vod není dovoleno v areálech poh ebiš pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Tato voda je ur ena k provozním ú el m správce poh ebišt a na
zalévání zelen p i údržb zelen na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet
vodu v náhradních obalech z areálu poh ebiš .
12. Odpadky je t eba odkládat na stanovená místa; pokud je na poh ebišti zavedeno t íd ní
odpadu, je nutno tato opat ení respektovat.
13. Návšt vníci nejsou oprávn ni provád t jakékoli zásahy do zelen vysazené správcem
poh ebišt , v etn nové výsadby zelen , bez jeho souhlasu.
14. Po ádání pietních a vzpomínkových akci na poh ebišti je možné se souhlasem správce
poh ebišt . Tím není dot ena povinnost svolavatele p edem oznámit shromážd ní podle
zvláštního p edpisu (zák. . 84/1990 Sb., o právu shromaž ovacím, ve zn ní pozd jších
edpis ).
15. Na poh ebišti je povoleno provád t jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
zp sobem, který stanoví tento ád.
16. Dozor nad po ádkem na poh ebišti provádí správce poh ebišt .

lánek 4
Rozsah služeb poskytovaných na poh ebišti
Správce poh ebišt poskytuje zejména následující služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatk
c) správu a údržbu poh ebišt v etn komunikací a okolní zelen v areálu poh ebišt –
informa ní služby.

lánek 5
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen p i užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové za ízení z ídit v souladu s ustanoveními lánku 9. P ed zahájením prací si
vyžádat písemný souhlas správce poh ebišt a ídit se p i provád ní prací jeho pokyny;
má-li být z ízena hrobka, p edat správci poh ebišt k odsouhlasení dokumentaci
obsahující technickou zprávu, p dorys, bokorys a ez hrobkou s uvedením jména a adresy
realizátora zám ru, po dokon ení hrobky požádat správce poh ebišt o její technické
evzetí a ídit se pokyny vydanými správcem poh ebišt k trvalému užívání hrobky.
2. Provád t údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového za ízení v následujícím
rozsahu a následujícím zp sobem:
a) Nejpozd ji do 3 m síc
hrobového místa.

od poh bení do hrobu zajistit úpravu poh bívací plochy

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezar stala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled poh ebišt a pr žn zajiš ovat údržbu hrobového místa a hrobového
za ízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemc a dalších osob.
c) Odstranit v as znehodnocené kv tinové a jiné dary, odpad z vyho elých sví ek a další
edm ty, které narušují estetický vzhled poh ebišt . Neodstraní-li tyto p edm ty nájemce
hrobového místa na vsypové lou ce, je správce poh ebišt oprávn n to u init sám.
d) Neprodlen zajistit opravy hrobového za ízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje
tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neu iní, je správce
poh ebišt oprávn n zajistit bezpe nost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavi ky instalovat pouze se souhlasem správce poh ebišt a udržovat je v ádném stavu.
Takové lavi ky mohou používat všichni návšt vníci poh ebišt .
4. Do ve ejné zelen na poh ebišti, v etn výsadby nové ve ejné zelen , zasahovat pouze se
souhlasem správce poh ebišt , který m že ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a
regulace ve ejné zelen .
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozd ji do dne ukon ení nájmu hrobového místa, odstran ní
hrobového za ízení v etn uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
6. Oznamovat správci poh ebišt veškeré zm ny údaj , pot ebných pro vedení evidence
poh ebišt v souladu s § 21 zákona.

7. Strp t íselné ozna ení hrob provedené správcem poh ebišt zp sobem obvyklým na
daném poh ebišti nebo jeho ásti.
8. Uložení lidských poz statk a lidských ostatk nebo jakékoli další nakládaní s nimi
provád t jen zp sobem, který je v souladu s lánkem 6.
9. Zdržovat se na poh ebišti pouze v provozní dob stanovené v lánku 2.

lánek 6
Ukládání lidských poz statk a zpopeln ných lidských ostatk a jejich exhumace
1. Lidské poz statky m že do hrob a hrobek ukládat pouze správce poh ebišt , jiná
osoba jen s jeho souhlasem. Obdobn to platí i o provád ní prací spojených se
zajiš ováním exhumací.
2. Zpopeln né lidské ostatky je možné uložit na poh ebišti vždy jen se souhlasem
správce poh ebišt a zp sobem, který stanoví.
3. Všechny rakve ur ené k poh bení musí být ozna eny štítkem obsahujícím minimáln
jméno zem elého, datum narození a den poh bu. P ed spušt ním do hrobu musí být
víko rakve pevn a trvale spojeno šroubem se spodní ástí rakve.
4. Pro poh bívání do hrob musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí dob
zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných
nerozložitelných materiál , kovové díly jen omezen ; výpl rakví m že být pouze
z materiál , jako d ev né piliny, papír a látky, p i výrob rakví a jejich nát
nesmí
být použity toxické látky.
5. Pro poh bívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozm ry 2,15 x 0,85 m,
a to
- celodubové nebo z jiných tvrdých druh d ev, do které bude umíst na
polovi ní zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem.
6. P ímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách m že správce poh ebišt
provád t pouze se souhlasem okresního hygienika
lánek 7
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských poz statk do hrob

iní 15 let.

lánek 8
izování hrobového za ízení a podmínky provád ní prací na poh ebišti
1. Podmínky pro z ízení hrobového za ízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat p dorysným rozm m díla a hloubce základové spáry,
která iní.600 mm.
b) Základy památník a náhrobk musí být zhotoveny z dostate
únosného
materiálu, odolného proti p sobení pov trnosti nap . z prostého betonu i
železobetonu, kamenného, p íp. cihelného zdiva apod.
c)
ední a zadní rámy hrobu musí být v jedné p ímce s rámy sousedních hrob .
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotliv kotveny.

e)

i stavb na svahovitém terénu musí být hrobové za ízení stejnom rn
odstup ováno Podmínky pro z ízení hrobového za ízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat po tu uvažovaných uložených rakví
b) St ny musí být vybudovány z porézních materiál (nap . cihly), pokud bude použit
litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) St ny hrobky z porézních materiál musí mít ší i nejmén 30 cm, v p ípad užití
litého betonu nejmén 15 cm, a musí být izolovány p izdívkou, v etn
impregna ních nát .
d) Dno hrobky m že být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V p ípad ,
že bude dno vybetonováno, musí být z ízen trativod o rozm rech nejmén 40 x 40
a hloubce 50 cm, vypln ný drenáží.
e) Zdivo musí být umíst no na betonovém základ min. 50 cm vysokém v ší i podle
edpokládané vyzdívky.
f) Do st n hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosi e) musí být
opat eny antikorozními nát ry a jejich stav musí být kontrolován nejmén jednou
za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umíst ny na
jednotlivá stanovišt s tím, že vstupní otvor a vlastní sv tlost hrobky musí být
nejmén 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzav ení hrobky musí být použity železobetonové p eklady, jejich
spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo
umístit krycí desku neprodyšn uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými
trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejmén 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové za ízení s výjimkou rám musí být postaveno mimo hlavní
konstrukci hrobky, na samostatném základ .
1. Správce poh ebišt m že ve svém souhlasu se z ízením hrobky stanovit
a. dobu výstavby hrobky
b. zabezpe ení místa z hlediska pádu osob a bezpe nosti návšt vník h bitova
c. požadavky na ochranu zelen v okolí staveništ
d. podmínky používání komunikací poh ebišt
e. zp sob skladování materiál , odpad a jejich likvidace
f. povinnost dozoru p i výstavb
g. pr žné a záv re né kontroly postupu prací.
2.
ízenou hrobku p ejímá po technické stránce správce poh ebišt , který m že pro
trvalé užívání stavby ur it
a. druh používaných rakví pro poh bení v hrobce
b. zp soby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se z ízením hrobky je správce poh ebišt povinen archivovat.
3.
i provád ní veškerých prací na poh ebištích je t eba dodržovat podmínky dohodnuté
správcem poh ebišt , zejména
a. respektování d stojnosti a místa a omezení hlu ných prací
b. neomezování pr chodnosti komunikací a p ístupu k jednotlivým hrobovým
míst m
c. nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemc
hrobových míst
d. zajišt ní ochrany zelen , ko enového systému zelen

4. Po ukon ení prací na poh ebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce provád ny,
do p vodního stavu.

lánek 9
innost
innost ádu ve ejného poh ebišt je ode dne schválení zastupitelstvem obce Zelenecká
Lhota

ing. Marie Ž ánská
místostarosta

Eva Havlová
starosta

