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Řád veřeiného pohřebiště

Starosta obce Boseň vydává dle ustanovení § 102 odst. 3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona
č. 12812000 Sb., o obcích ve znénípozdějších předpisů anazéklaďě ustanovení § 16 odst. 1 zákota
ě.25612001 Sb., o pohřebnictví a o zméně některych zákoni, ve zněni zžkona ě. 41912001 Sb., a

v souladu s ustanovením § 19 citovaného zžkona, řád veřejného pohŤebiště ( dále jen řád)

článek 1
úvodní ustanovení

Řád up.avuje provoz pohřebiště v obci Boseň na p.č. 10 v k.ú. Boseň.
provozovatel asprávce pohřebiště je Obecní úřad Boseň * IČO 509191, ktery zajišt'uje
provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona).

Článek z
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímžprůběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, lisíopad, prosinec......... ,." 7- 17 hod
březen,duben, kvěíen, červen, červenec, srpen, září,říjen ......7-19 hod
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle 7-19 hod

Článek:
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo ciŮstojnosti

zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlr-rčně, pouŠtět

přenosné nosiče zvuku, poživat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat

odpadky mimo nádob k tomu určených apoužívat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným

účelům, než k jakým jsou určeny.
2, Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v Článkrr 2

tohoto řádu.
3. Děti clo 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými

zvíYaty.
5. Na pohřebištt je zakázáno jezdlt na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových

bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržoyaí se zde pollze

se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek

1. pr'ístup na pohřebiště nebo do jeho části může sprár,ce pohr'ebiště z oprávněných dťrvoclťr

(terénní úpravy, náleclí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenoll dobu omezit nebo z,akázat.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není

dovoleno.
g, Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech

pouze tehcly, pokucl jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku poŽáru.

l.
)



Vodťrvodněných PříPadech mŮŽe správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.)omezit nebo zakázal.
10, ZhYgtenických dťrvodťr není dovoleno v areálech pohřebišt'pít vodu z vodovodní výpustě. Tatovoda je určena k provozním Účelům správce pohrebiste a na zalévání zeleně při ťldržbě zeleněna pronajatých hrobových místech, Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z arcáltl

polrřebišt'.
11, OdPadkY je třeba odkládat na stanovené místo tj. do kontejneru umístěného vprostoru před

farou.
12, NávŠtěvníci rrejsou oPrávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem

pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bezjeho souhlasu.
13, Pořádání Pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce

PohřebiŠtě. TÍm není dotČena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláŠtnílro PřeclPisu (zák. č. 84l199O Sb.. o právu shiomažd,ovacím, ve znění pozdějšíclr
předpisťr),

14,Na PohřebiŠti je Povoleno provádět jakékoli práce pouze vtakovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád.

15. Dozor nad pořáclkeln na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

a)

b)
c)

d)
e)

Članek +
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Sprár,ce pohřeb i ště po skytuj e zejména následuj ící služby :

pronáj em hrobových míst
vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
sPrávu a ÚdrŽbrr pohřebiŠtě vČetně komunikací a okolní zeleně v aieálu pohřebiště
zaj išt'uj e likvidaci odpadu
sPrávu a ÚdrŽbu objektŮ na Pohřebišti (objekt márnice, hřbitovní zed',vstupní vrata a vrátka,
vodovod)

čtánek s
Povinnosti a Činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Správce pohřebiště je povinen:

předat nájemci lrrobového místa (dále jen
hrobové místo;

"nájemce") k užívání vyznačené, číselně označenó

umoŽnit nájemci zřízení hrobového zařizení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených
v článku 9.

umoŽnit nájemci lŮÍvání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdrŽet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa rrebá hrobového zařízení
svýjimkou PříPadŮ, kdY je nezbYné, např. vdůsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit
bezPeČný a PlYnulý píovozpohřebiště, nebo kdyje třeba provést pohřbeni do sousedního hrtbu,
kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takóvém piípade je omezení přístupu ke
hrobovému místu moŽné pouze po nezbytně nutnou dobu; aolae-n k zás"ahudo hrobového místa
nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště
povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

Hrobová místa správce pohřebiŠtě zřizuje a připraluje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené
řadY, oddílY Či skupiny hrobů a hrobek stejn8ho charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na
individuální umístění mimo vymezený prostor.

1,

a)

b)

c)

2)



Článek 6
Povinnosti nájemce hrobovóho místa

Nájemce hrobového místa je povinen pŤi uživání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájenim prací si vyžádat
písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zŤízena
hrobka, předat správci pohřebiště k odsoulrlasení dokurnentaci obsahující teclrnickou ,l,právtt.

půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení
hrobky požádat správce pohřebiště o její technické pŤevzetí a řídit se pokyny vl,danými
správcem pohřebiště k trvalému lžívání hrobky.

2. Provádět írdržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zaŤizení v následujícím rozsahu a
následrrj ícím zpťtsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa.

b) Zqistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický
vzhled pohřebiště a prťrběžně zajišt'ovat údržbu hrobového místa a hrobol,ého zaŤízeni na
vlastní náklad1, tak, aby j ej ich stav nebrán1l užívání hrobových míst ostatníclr náj emců a dalších
osob.

c) Odstranit včas znehoclnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předmět1, nájernce
lrrobového místa na místo k tomu určené . je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zaíizeni pokud je narušena jeho stabilita. a ohrožuje tak
zdtavi. životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3, Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pollze se
souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a
regulace veřejné zeleně.

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového tnísta, odstranění
lrrobového zaŤizení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení eviclence pohřebiště
v souladu s § 21 zákona.

6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném
polrřebišti nebo jeho části.

]. Uložení lidských pozůstatkťr a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s rrimi provádčt
jen zpťrsobem, který je v souladrr s článkem 7.

8. Zdržovat se na polrřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

ČHnek 7
Uktádání lidských pozůstatků a zpopelněných lidslrých 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 prováděnípraci spojených se zajišt'ováním exhumací,



2.

J.

4.

5.

ZPoPelrrěné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
VŠechnY rakve urČené k pohřbení musí bý označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno
zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve
pevrrě a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
Pro PohŤbívání do hrobŮ musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
sPolu s liclskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly zPVC a jiných nerozložitelných
materiálŮ. kovové dÍlY jen omezeně; výplň rakví můžó být pouze z materiálů. jako clřevěrré
PilinY, PaPÍr a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů n"r-i být použity toxické 1átky,
Pro Pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálnímiror*!.y 2^15 x 0,85 m, a to- ce]odubové nebo zjiných tvrdých druhťr dřev, do které brrde umístěna

poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem.

Přímorr maniPulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách mťrže správce pohřebištč
provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

Článek 8
Tlecí doba

Tlecí cloba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let,

článet q
Zřizování hrobového zařlzení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmírrky pro zřízení hrobového zaŤízení lrrobu:
a) ZákladY musí odPovídat Pťrdorysným rozměrťtm díla a hloubce základ,ové spáry, která

činí ó00 nrm.
b) ZákladY PamátníkŮ a náhrobkťr musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiáIu.

odolného Proti PŮsobení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetontt.
kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu mtrsí blt v jedné přímce s rámy sousedních hrobťl.
d) vlastní náhrobek atámy musí by mezi sebou jednotlivě kotveny.

2.Podmínky pro zíizení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkoPu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakr,í (maxinlálně t,3ak

260 cm).
b) StěnY musí být vybudovány zporézních materiálů (např. cihly), poktrd bude použit litý

beton, musí b}t vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) stěny hrobky zporézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, vpřípadě užití litého

betonu nejméně l5 cm, a musí bý izolovány přizdivkou, včetně imprógnueních nátěrů.
d) Dno hrobkY mŮŽe byl" bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě. že

bude dno vybetonováno, musí bY zŤizen trativod o rozměreclr ncjmérrě 40 x 40 a
hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) Zdivo mrrsí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vl,sokém všíři podle
předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové PrvkY v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny

antikorozními nátěry a jejich stav musí bý kontrolován nejméně jeclnou za l0 let.



h) ZastroPení hrobky je nutné provést tak, aby mohly bý rakve lehce unístěny na
jednotlivá stanoviŠtě s tím, Že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně
220 cm (podle velikostirakví).

i) Na zastropení auzavŤení hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry
zality betonem a povrch zaizolován.
Na zastroPení je nutno pouŽÍt 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit
krYcí desku neprodyšně uzavirajícíhrobku, se sparami vytmeienými trvalými tmely.
Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
Vlastní hrobové zaiízení s výjimkou rámů musí bft postaveno mimo hlavní konstrukci
hrobky, na samostatném záklaďě.

1. SPrávce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízenímhrobky stanovit- dobu výstavby hrobky
- zabezPeČení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníkťr hřbitova- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohr'ebiště
- způsob skladování materiálťl. odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postripu prací.

2. ZŤÍzenol hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé
uživání stavby trrčit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
3, Při Provádění veŠkerých prací na pohřebištích je třeba dodriovat podmínky dohodnuté

správcenr pohřebiště, zej ména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezováni PrŮchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místťtn1- nenaruŠování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezovátrí práv nájemcťr

hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

4. Po ukonČeni Prací na Pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly pr-áce prováděn1,, do
pťrvodního stavu"

Článek 10
Sankce

Porr,rŠení tohoto řádu bude postihováno podle zákonao přestupcích a zákona o obcích.

Článek 1l
Účinnost

Tento řácl nabývá irčinnosti patnáctým dnem následrrjícím po jeho vyhlášení.

V Bosni dne 14.12.2004

j)

k)
l)

Ing. Sedláček Jaroslav
nrístostarosta

Pšeničková Marie v,r.
starostka obce
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