Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Město Jindřichův Hradec je na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), provozovatelem
veřejného pohřebiště na pozemku p. č. 3747/1 obec i k. ú. Jindřichův Hradec.
Veřejné pohřebiště je považováno za zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti.
2. Tento řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci v ulici
Vídeňská.
3. Správcem veřejného pohřebiště je na základě mandátní smlouvy společnost Služby
města Jindřichův Hradec s. r. o., IČ 26043335, se sídlem v J. Hradci, Jiráskovo
předměstí 1007/III, 377 01 Jindřichův Hradec.
Čl. II.
Provozní doba pohřebiště
Veřejné pohřebiště je přístupné veřejnosti v měsících duben – říjen : 7.00 – 21.00 hodin,
v měsících listopad – březen : 7.00 – 19.00 hodin.

Čl. III.
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti a narušovalo
pietu místa, zejména chovat se hlučně, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu
určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým
jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené
v článku II. tohoto řádu.
3. Na pohřebišti je zakázáno kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné omamné a
psychotropní látky.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy, kočkami a
jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na koloběžkách a kolečkových bruslích, jízdních
kolech, je však možné kolo vést.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se
zde pouze s písemným souhlasem správce pohřebiště. Přitom musí dodržovat jím
stanovené podmínky a pokyny. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných
důvodů (např. terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace) na vymezenou dobu omezit
nebo zakázat.
8. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat
jen na plochy, které jsou na rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazeny. Správce
pohřebiště je oprávněn uvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, případně jiné
předměty, z těchto míst odstranit.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových
místech pouze tehdy, pokud nemohou zapříčinit vznik požáru. V odůvodněných

případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček apod.) omezit
nebo zakázat.
10. Vzniklé odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebištích
zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Je zakázáno znečišťovat výkaly prostory veřejného pohřebiště.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění
podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím v platném
znění).
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
15. Provoz kolumbária je řešen samostatně – provozním řádem kolumbária.

Čl. IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště zajišťuje zejména následující služby:
a) výkopové práce a kamenické práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání a provádění exhumací
c) pronájem hrobových míst, vč. míst v kolumbáriu
d) vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
e) správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
f) provoz veřejných toalet
g) správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, oplocení, apod.)
h) zajišťování likvidace odpadů
i) zabezpečení dodávky vody na hřbitov, údržba elektrického osvětlení
j) informační služby
Čl. V.
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
Veškeré povinnosti správce pohřebiště jsou řešeny v textu nájemní smlouvy uzavřené mezi
Městem Jindřichův Hradec, jako provozovatelem veřejného pohřebiště, a společností Služby
města Jindřichův Hradec s. r. o. jako správcem veřejného pohřebiště.

Čl. VI.
Pronájem místa na hřbitově
1. Místo na hřbitově (místo pro jednohrob, dvojhrob, hrobku, urnový hrob a místo
v kolumbáriu) se pronajímá na základě smlouvy uzavřené mezi správcem pohřebiště a
žadatelem o užívání hrobového místa, popř. nájemcem hrobového místa. Správce uzavře
smlouvu tak, že :
a) pronajme místo pro hrob a v kolumbáriu nejméně na dobu 5 let, přičemž musí být
dodržena tlecí doba 10 let u jednohrobu a dvojhrobu. Tlecí doba se nevztahuje na
místa v urnových hrobech a kolumbáriích
b) je-li pronajato místo hrob, uzavře správce smlouvu tak, že stavba hrobu musí být
uskutečněna do 1 roku od pronajmutí hrobového místa, jinak má správce právo od
smlouvy odstoupit s tím, že v takovém případě nepřísluší nárok na úhradu již
vynaložených nákladů.

c) je-li pronajato místo v kolumbáriu, uzavře správce smlouvu tak, že místo musí být
obsazeno do 60 kalendářních dnů, jinak má správce právo od smlouvy odstoupit s tím,
že v takovém případě nepřísluší nárok na úhradu již vynaložených nákladů.
d) vlastníkem trvalých porostů na pozemku veřejného pohřebiště je obec. Jakákoliv
údržba, obnova či likvidace přísluší pouze správci hřbitova nebo lze jeho obnovu,
výsadbu či údržbu provádět pouze na základě písemného souhlasu správce pohřebiště
e) nájemce je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, zjistí-li správce
pohřebiště závady, vyzve uživatele místa, aby je odstranil ve stanové lhůtě. Pokud není
znám pobyt uživatele místa, vyvěsí se výzva na úřední desce správce pohřebiště po
dobu 2 měsíců. Neudržování pronajatého místa v řádném stavu je důvodem
k neprodloužení propůjčení místa na pohřebišti
f) veškeré povinnosti nájemce hrobového místa jsou řešeny v samostatné smlouvě o
nájmu hrobového místa uzavírané mezi správcem pohřebiště jako pronajímatelem a
konkrétní osobou jako nájemcem hrobového místa
g) zemře-li původní nájemce před uplynutím doby, na kterou bylo místo pronajato,
přechází právo užívat místo na pohřebišti na osoby blízké
h) pronájem hrobového místa sjednané v minulosti, tzv. „na věčné časy“, trvá po dobu
existence pohřebiště za podmínek, že je o místo na pohřebišti pečováno
ch) v případě demontáže hrobového zařízení u jakéhokoliv druhu hrobu za účelem
opravy, pohřbení či uložení urny je majitel povinen sepsat se správcem pohřebiště
smlouvu o dočasném uložení hrobového zařízení na tzv. úložišti. Není povoleno
ukládat součásti hrobového zařízení v ostatních částech pohřebiště. Správce pohřebiště
zabezpečí označení uložených hrobových součástí a je povinen toto zařízení skladovat
na úložišti po dobu 1 roku, pokud nebude s majitelem hrobového místa dohodnuto
jinak. Za hrobové zařízení uložené jiným než shora uvedeným způsobem nenese
v případě zcizení nebo poškození správce pohřebiště žádnou zodpovědnost.
2. Správce pohřebiště sděluje údaje o uživatelích hrobového místa a o zesnulých jiným
osobám, pokud prokážou oprávněný zájem.
3. Správce je povinen vést evidenci hrobových míst.

Čl. VII.
Zánik pronajatého místa na pohřebišti
Pronájem místa na pohřebišti zaniká:
a) uplyne-li doba, na kterou bylo pronajato místo na pohřebišti dohodnuto a zaplaceno,
pokud není sjednáno prodloužení pronájmu místa na pohřebišti, správce může
odmítnout prodloužení pronájmu jen tehdy, pokud o místo nebylo řádně pečováno
nebo nejsou-li uhrazeny splatné částky za pronájem hrobového místa
b) bylo-li pohřebiště zrušeno
c) dojde-li k zániku pronájmu místa na pohřebišti, je vlastník povinen odstranit hrobové
zařízení, pokud se novým uživatelem místa nedohodl jinak. Vlastník je povinen
odstranit hrobové zařízení do 6 týdnů od doručení výzvy správce. Nepřihlásí-li se přes
doručení výzvy nebo jeho pobyt není znám, je správce oprávněn s hrobovým
zařízením naložit po 1 roce jako s věcí opuštěnou a odstranit je

Čl. VIII.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná
osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se
zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které v tlecí době stanovené
v této vyhlášce zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a
jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být
pouze z organických materiálů (např. dřevěné piliny, papír a látky). Při výrobě rakví a
jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno a příjmení zemřelého, datum jeho narození a den pohřbu. Před spuštěním do
hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m,
a to :
- rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna
poloviční zinková vložka
- rakve kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště
provádět pouze se souhlasem příslušného územního orgánu hygienické služby.

Čl. IX.
Tlecí doba
Tlecí doba pro ukládání lidských ostatků do hrobů stanovená okresním hygienikem činí
minimálně 10 let.

Čl. X.
Způsob ukládání do hrobu (hrobky)
1. Těla zemřelých se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud důležitý
veřejný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu.
2. Správce pohřebiště může na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo hrobové místo
pronajato, povolit, aby do téhož hrobu byla uložena těla dalších příslušníků rodiny,
případně jiné blízké osoby, a to po uplynutí tlecí doby. V případě tzv. prohloubeného
hrobu lze pohřbít další lidské pozůstatky i před uplynutím tlecí doby. Do hrobky je
možné další těla uložit kdykoliv, pokud je v ní volné místo.

Čl. XI.
Způsob ukládání zpopelněných ostatků
1. Popel se ukládá na pohřebišti podle přání zemřelého nebo obstaravatele pohřbu v urně
nebo rozptylem.

2. Podle přání zemřelého nebo obstaravatele pohřbu lze uložit popel mimo pohřebiště na
místě, které si zvolil.
3. Urny mohou být ukládány rovněž v uzavřených výklencích náhrobků nebo do zvláštní
ochranné schránky bezpečně připevněné k náhrobku.
4. Na rozptylové loučce může být proveden rozptyl zpopelněných ostatků.
5. Při ukládání zpopelněných ostatků se řídí správce pohřebiště přáním obstaravatele
pohřbu. Rozptyl zpopelněných ostatků může být proveden s obřadem nebo bez
obřadu.
6. Ukládání uren do výklenků v kolumbáriu se řídí provozním řádem kolumbária, jehož
seznámení stvrzuje podpisem nájemce místa v kolumbáriu při podpisu nájemní
smlouvy.

Čl. XII.
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno jako
přestupek podle zákona o přestupcích, v platném znění, případně jako správní delikt podle
zákona o obcích, v platném znění.
Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy 3).

Čl. XIII.
Účinnost
1) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení.
2) Tento řád veřejného pohřebiště schválila Rada města Jindřichův Hradec, usnesením č.
53/4R/2014 ze dne 22. 1. 2014.

starosta města Jindřichův Hradec
Ing. Stanislav Mrvka

1) zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
2) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
3) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 128/200 Sb.
(obecní zřízení), v platném znění
4) zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění
5) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

