
Statutární město  České Budějovice

Řád  veřejného pohřebiště

schválen Radou Statutárního města České Budějovice
dne 23.5.2007

účinnost od 1.7.2007



Rada Statutárního města České Budějovice se dne 23.5.2007, č. usnesení........., usnesla podle 
ustanovení § 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 19 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vydat jako jiné opatření obce tento řád veřejného pohřebiště. 

§ 1
Úvodní ustanovení

Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání 
pohřebišť, veřejných zdravotně technických zařízení, určených k pietnímu pohřbívání 
zemřelých, rozloučení se zemřelými nebo ukládání zpopelněných ostatků vyžadují, aby 
pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech zdravotních a 
jiných předpisů, zejména pak předpisů upravujících postup při úmrtí a o pohřebnictví.

Za tím účelem se vydává:

Řád veřejného pohřebiště

Čl. 1
Působnost řádu pro pohřebiště

1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebišť U sv. Otýlie v Českých 
Budějovicích, v Mladém a v Třebotovicích, které vlastní Statutární město České 
Budějovice a jejichž  součástí jsou:

- místa pro jednohroby a dvojhroby
- hrobky
- urnová řadová místa a urnové háje
- rozptylové loučky
- kolumbária
- společné hroby a hrobky
- památníky a čestná pohřebiště (historicky a výtvarně cenné hroby a hrobky)
- smuteční obřadní síň s příslušenstvím ( kanceláře, prostory pro hudbu, chladírna, ap.)
- kaple pro církevní obřady
- parkové části
- zelený pás kolem pohřebišť
- sítě komunikací
- inženýrské sítě, oplocení pohřebiště a ostatní účelová zařízení
- a další

2. Řád pohřebiště (dále jen řád) je závazný pro provozovatele pohřebiště, správce  pohřebiště  
a dále pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných 
úkonů, poskytovatele kamenických služeb či jiných stavebních prací, objednatele 
takovýchto služeb, nájemce hrobových a urnových míst, návštěvníky pohřebišť včetně 
osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí práce včetně 
organizací a institucí města.



Čl. 2
Provozování pohřebiště

Provozování pohřebišť v Českých Budějovicích, které patří do vlastnictví Statutárního města
České Budějovice (dále jen provozovatel), zajišťuje jím pověřený správce, který je povinen 
uvést údaje o své osobě, firmě či organizaci u vchodu jednotlivých pohřebišť.

Čl. 3
Provozní doba pohřebiště

Přístup veřejnosti na pohřebiště je vyznačen u vchodů jednotlivých pohřebišť a řeší ji vnitřní 
předpis správce pohřebiště. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do stanovené zavírací 
doby bez zvláštního upozornění.
Provozní doba pohřebiště sv. Otýlie a Mladé
letní čas  7.00 – 19.00 hod.
zimní čas 7.00 – 17.00 hod.

Čl. 4
Pořádek na pohřebišti a povinnosti nájemce hrobového místa

1.  Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho 
část omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, 
náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce pohřebiště zabezpečí v 
zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebišť v zájmu zajištění 
plynulého provozu.

2    Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 3 
tohoto řádu.

3. Dětem do 10 let  je dovolen vstup na pohřebiště  pouze v doprovodu dospělých osob. 
4.   Osobám podnapilým je vstup na pohřebiště zakázán.
5. Motorová vozidla  mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen s prokazatelným 

souhlasem správce pohřebiště po předchozí úhradě poplatku a za podmínek stanovených 
správcem pohřebiště. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální 
povolené rychlosti, zákaz mytí a oprav vozidel apod. Ve zvlášť odůvodněných případech  
může správce pohřebiště povolit výjimku. Na  pohřebišti není povolena  jízda i jinými 
vozidly s výjimkou  invalidních vozíků. Chodci mají vždy přednost před vozidly.Řidiči 
vyjíždějící z areálu pohřebiště jsou povinni správci umožnit kontrolu celého vozidla 
v souladu se souhlasem projeveným před vjezdem na pohřebiště. Ostatní řeší vnitřní 
předpis správce pohřebiště vyvěšený při vstupech do areálu hřbitovů.

6. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a 
kolečkových  bruslích.

7. Návštěvníkům  pohřebiště není dovoleno se na pohřebišti chovat hlučně, požívat 
alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby, 
vodit na pohřebiště psy, kočky a jiná zvířata a jakýmkoliv jiným  způsobem narušovat klid 
a úctu k zesnulým na pohřebišti.

8.   Není dovoleno používat hřbitovní zařízení a vybavení k účelům jiným, než k provozu
      pohřebiště. 
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech

pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na  
rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách.

      V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně     
(svíček, aj.) omezit nebo zakázat.



10. Vstup na  rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) 
lze umisťovat jen na plochy, které jsou na rozptylových loučkách k tomuto účelu 
vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květiny, příp. 
jiné předměty z těchto míst odstranit.

11. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa okolo hrobových míst, 
      a  míst za pomníky je zakázáno.

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních 
výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na  
zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet 
vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění 
odpadu,  je nutno toto opatření respektovat.

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem 
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce 
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle 
zvláštního předpisu ( zák. č. 84/1990 Sb. v platném znění ).

16. Je zakázáno umísťování reklam  před a v areálu hřbitovů, na místech jiných než určených 
a povolených správcem pohřebiště, po předchozí úhradě poplatku za umístění reklamy na 
vyhrazeném místě.

17. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým 
způsobem, který stanoví tento řád a to pouze se souhlasem správce pohřebiště.

18. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

19. Nájemce je povinen: 
- zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala plevelným porostem, průběžně zajišťovat 

údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady, tak, aby jejich stav 
nebránil a neohrožoval užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

- Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění 
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo v souladu se zákonem.

- Oznamovat správci veškeré změny údajů souvisejících s provozováním pohřebiště.
- Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a zařízení 

tak ohrožuje zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud nebude zjednána náprava, 
je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

- Nepřenechat hrobové místo do podnájmu třetí osobě.
- V případě dalšího pohřbu lidských pozůstatků splnit povinnost doplatit zbývající částku 

nájemného za hrobové místo a služby s tím spojené do skončení stanovené tlecí doby.
- Realizovat záměr zřízení a úprav hrobky a hrobového zařízení až po obdržení předchozího 

souhlasu správce a řídit se při práci jeho pokyny.
- Dřeviny na pohřebištích vysazovat pouze se souhlasem správce. Jedná se o dřeviny, které 

vykazují znaky vzrostlých stromů a mohly by v budoucnu způsobovat škody na majetku a 



ohrožovat bezpečnost návštěvníků. Zakazuje se vysazovat dřeviny do pohřbívací plochy.

Čl. 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

a povinnosti správce pohřebiště

1.Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
- služby související s pohřebnictvím, jako je ukládání zemřelých do hrobů a hrobek
- ukládání a rozptyl zpopelněných lidských pozůstatků na pohřebišti
- provádění exhumace
- výkopy hrobů a zemní práce všeho druhu
- formování a obkládání hrobů
- podávání informací z evidencí, pokud tomu nebrání jiné právní předpisy
-osazování hrobových míst květinami
- uzavírání smluv o pronájmu hrobky, místa pro hrob a pro uložení urny
- práce spojené s údržbou hrobů
- správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, včetně
   zimní údržby komunikací
- nezávadnou likvidaci
- údržbu inženýrských sítí
- správa a údržba  objektů na pohřebišti ( zdi, stavby, ap.)
- zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
- příp. jiné služby pro nájemce a návštěvníky pohřebiště

2. Správce je povinen informovat vlastníka náhrobku a ostatního hrobového zařízení, které 
jejich vlastník neodstraní nebo neodebere do dne zrušení pohřebiště, nebo do dne 
ukončení nájmu, že pokud se od 1 roku nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi 
opuštěnými.

3.  Správce pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup 
a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné 
bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště. Těmito případy se rozumí 
zejména:

      - živelná pohroma,
      - práce spojené s provedením pohřbu v okolních hrobech,
      - údržba zeleně,
      - opravy na pohřebištích, apod.

     
Čl. 6    

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Na pohřebišti U sv. Otýlie v Českých Budějovicích, v Mladém a v Třebotovicích  se 
pohřbívají zpravidla pozůstatky zemřelých z obvodu města České Budějovice a 
přilehlých obcí.

2. Rovněž se pohřbívají na těchto hřbitovech těla zemřelých, jež byla v uvedených obvodech 
nalezena nebo byla vyložena z dopravního prostředku pohřební služby, pokud obstaravatel 
pohřbu nezvolí jiné místo. 

3. Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést i uložení pozůstatků zemřelých z jiných 
měst a obcí, pokud o to požádá obstaravatel pohřbu.



4. Pozůstatky zemřelých mohou být na pohřebištích pohřbeny jen s předchozím souhlasem a 
výhradně pracovníky správce pohřebiště, který vede řádnou evidenci o místě a způsobu 
uložení. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

5. Zpopelněné pozůstatky mohou být s vědomím správce pohřebiště na pohřebišti uloženy 
bez ohledu na místo zpopelnění a způsobem, který správce pohřebiště stanoví.

6.  Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně 
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko 
rakve pevně trvale spojeno šroubem se spodní  částí rakve.

7.  Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí  
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných 
materiálů, kovové díly smí být použity pouze na spodní části rakve, vybavení rakví může 
být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů 
nesmí být zjevně použity toxické látky.Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož 
hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy 
pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1m.

8. 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 umístěna poloviční zinková     

         vložka nebo
      - kovové s nepropustným dnem. Jestliže jsou lidské ostatky uloženy  v hrobce, pak k jejich 

přemístění, pokud nemá být rakev otevřena, není třeba souhlasu městského hygienika.
9. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště 

provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví.
10. Doklady nutné pro převzetí a provedení lidských pozůstatků do hrobů:
a)   souhlas nájemce hrobového místa: pokud zemřel, je možno jeho lidské pozůstatky pohřbít 

bez jakéhokoliv souhlasu
b) list o prohlídce mrtvého, který předá provádějící pohřební služba správci pohřebiště 

nejpozději před zahájením pohřebního obřadu na hřbitově, pokud nebude tento doklad 
předán, nebude pohřbení provedeno: tento list musí obsahovat zákonem předepsané údaje.

Čl. 7
Tlecí doba

Tlecí doba je souhlasným stanoviskem  okresního hygienika ze dne 20.5.2002 stanovena u
pohřebišť v Mladém a Třebotovicích na 10 let, u pohřebiště U sv. Otýlie stanoviskem Krajské
hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 20.1.2003  na  11 let.

Čl. 8
Hrobové zařízení a užívání hrobového místa

1. Za hrobové zařízení se považují:jednotlivé kusy rámů, soklů, přepážek, podložek, sloupků, 
kostek, pomníková těla, lucerny urny, vázy, mísy, skříňky na urny, krycí desky, základy 
pomníků a rámů,

      které jsou spolu pevně spojeny čepy, konzolami apod. tato hrobová zařízení se považují za 
věci movité.

2.  Za hrobové doplňky se považují: volné nápisní a předložní desky včetně konzol, vázy, 
urny, svítilny, mísy, nášlapné kameny, epitafní desky apod.

3.  Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového 
místa uzavřené mezi provozovatelem pověřeným správcem pohřebiště jako 
pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí míst písemnou formu a musí 
obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.



4.   Na žádost nájemce lze sjednat nájem na dobu určitou, na žádost nájemce lze nájem sjednat 
na dobu kratší, tj. 5 let, a to pouze v případě uložení zpopelněných ostatků nebo v případě 
uplynutí tlecí doby.Pokud ze strany nájemce dojde k předčasnému ukončení nájmu, 
zbývající částka za nájemné a služby se nevrací.

5.  V případě úmrtí nájemce nájemní vztah na základě o dědickém řízení přechází na dědice. 
Je-li dědiců více, je povinností dědiců uzavřít dohodu, který z nich bude nájemce. 
Nájemní smlouva se uzavírá pouze s jedním oprávněným dědicem. Dědic je povinen sdělit 
údaje potřebné pro vedení evidence, která souvisí s provozováním pohřebišť.

6.  Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému zařízení je nabyvatel 
povinen písemně oznámit a doložit úřední listinou správci bez zbytečného odkladu.

7.  Před uplynutím doby pronájmu zaniká nájem hrobového místa:
    a) dohodou nájemce a správce,
   b) odstoupením od smlouvy o nájmu hrobového místa ze strany správce, jestliže nájemce 

neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, 
kdy ho k tomu správce písemně vyzval,
c)   je-li z důvodu veřejného zájmu výjimečně nutné pohřebiště zrušit před uplynutím 
závazných lhůt,
d)  výpovědí ze strany nájemce bez udání důvodu,
e) výpovědí ze strany správce z důvodu porušení povinností nájemce vyplývající z této 
smlouvy: v případě, že výpověď nájemci nebude možno doručit z důvodů na straně 
nájemce, považuje se taková výpověď za doručenou vyvěšením na úřední desce po dobu 
30 kalendářních dnů.
f) smrtí nájemce, neohlásí-li jeho dědic písemně správci, a to nejdéle do 1 roku, že 
pokračuje v pronájmu hrobového místa,
g) pokud hrobové místo není řádně udržováno a nájemce je neuvede ani po výzvě správce 
do stavu, který odpovídá řádu.

      K zániku nájmu hrobového místa výpovědí nemůže dojít v průběhu tlecí doby.
8.  Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se původní nájemce nepostaral, 

ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto 
lidské ostatky uloženy pod úroveň dna tohoto hrobu. Ponechané zpopelnění ostatky se 
vyjmou a uloží do žárových hrobů, a to bez úředních schránek.

9. Nájem místa je možný jedině včetně stávajícího hrobového zařízení. Jednotlivá volná 
hrobová zařízení je možno zájemců odprodat i bez uzavření nájemní smlouvy.

Čl. 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo i úpravě stavby již existující, zejména 
hrobky, náhrobku, rámu je třeba prokazatelný předchozí písemný souhlas správce 
pohřebiště, popř. orgánu státní památkové péče, pokud je takového povolení třeba podle 
platných předpisů.

2. Stavebník, osoby jím pověřené či povinné ze smlouvy o dílo na provedení kamenických či 
jiných stavebních prací (podnikatelé), popř. jiné osoby oprávněné k provádění staveb a 
stavebních úprav na pohřebišti se musí řídit  pokyny správce pohřebiště  pokud jde o  
rozměry a  tvar, pokud jde o druh použitého materiálu i pokud jde o dodržení základních 
všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství. 
Správce pohřebiště má právo vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu 
s řádem a jinými obecně platnými právními předpisy. Osoby shora uvedené tj. stavebník, 
osoby jím pověřené či povinné ze smlouvy o dílo na provedení kamenických či jiných 
stavebních prací (podnikatelé), popř. jiné osoby oprávněné k provádění staveb a 



stavebních úprav jsou oprávněny provádět stavby, resp. stavební úpravy pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu správce pohřebiště.

3. Nájemci jsou povinni dodržovat zejména tyto podmínky:
a/ Základy pod pomníky a rámy hrobu se osazují vrchní plochou do úrovně terénu, jsou
     vyrobeny z armovaného betonu o minimálních rozměrech 110 x 25 x 7 cm. Venkovní
    půdorys hrobu (rám) je max. 90 x 210 cm, pokud to umožňuje dispozice okolních hrobů.         
     Rozměr dvojhrobu bude stanoven na místě dohodou mezi uživatelem a správcem.   
     Všechny součásti musí být pevně spojeny, nejlépe pomocí úhelníků a šroubů nebo čepů.
b/  Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody, o její výši v místě hrobu 
     nebo hrobky  informuje správce pohřebiště.
c/  Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek, urnových a   
    epitafních míst podle dispozic správce  pohřebiště.
d/  Uličky mezi hrobovými místy nesmí nová stavba zužovat, musí být dodržovány dle plánu 
      hřbitova a dispozic správce pohřebiště.
e/   Prvky musí být sestaveny vodorovně a svisle, v podélném směru minimální spád směrem   
      do uličky (cesty).
f/   Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadními hranami rámů 
      sousedních hrobů.
g/   Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy náhrobků mezi sebou kotveny.
h/  Nápisy na hrobech, hrobkách a urnách nesmí být v rozporu s obecně platnými právními
     předpisy.
ch/ Každá vrchní stavba hrobového místa bude označena číslem hrobu na místě vpravo dole, 
      nejlépe u cesty,  na svislé ploše písmem min. 3 cm.
i/   Při rekonstrukci hrobek se zakazuje kotvení či připevňování zařízení ke hřbitovním zdem.   

Při stavbě hrobky musí být správci předem dána k odsouhlasení a vyjádření projektová 
dokumentace, obsahující technickou zprávu, půdorys, řez s vyznačením jména, adresy 
nájemce, místo zřízení. Projektovou dokumentaci je nutno předložit nejméně ve třech 
vyhotoveních.Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní 
konstrukci hrobky na samostatném základu. Správce vydá souhlas ke zřízení hrobky 
předem a stanoví další podmínky, zejména pak:

      lhůtu výstavby, zabezpečení stanoviště a jeho okolí proti pádu osob a dále z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků hřbitova, povinnost dozoru při provádění 
stavby, provádění průběžných kontrol průběhu stavby a závěrečnou kontrolu dokončeného 
díla.

      Po dokončení stavby hrobky vyzve nájemce(stavebník) správce, aby dílo po technické 
stránce převzal a vydal povolení k užívání hrobky a stanovil zejména:

    - druh použitelných rakví pro pohřbívání v hrobce,
    - způsob a cyklus provádění revizí hrobky,
    - požadavky na odstranění případných závad a nedostatků ve stanovené lhůtě. 
      Současně správce převezme jednu soupravu projektové dokumentace skutečného 
      provedení hrobky, kterou je povinen uchovávat ve svém archivu.
4. V průběhu stavebních prací je stavebník, popř. jiné osoby, povinen udržovat pořádek, 

potřebný stavební materiál, popřípadě stavební stroje a nástroje skladovat na místech a 
způsobem určeným správcem pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i 
jejich části, jakož i vykopanou zeminu je stavebník povinen ihned po ukončení práce, 
popřípadě jednotlivých prací téhož dne odvézt na místo skládky určené správcem 
pohřebiště, a to na svůj náklad. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat 
k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.

5. Po ukončení prací je provádějící stavebník, popř. jiné osoby, povinen  postarat se na svůj 
náklad o vyčištění okolí a uvedení do původního stavu ve lhůtě 48 hodin, včetně odklizení 



zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je povinen stavebník nahlásit správci 
pohřebiště. Stavebník nese ze svého náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze stavebních 
prací. Pokud tak neučiní stavebník sám, provede tyto práce správce pohřebiště na náklady 
stavebníka s tím, že je oprávněn tyto náklady na něm vymáhat. Správce pohřebiště může 
za úhradu na nezbytně nutnou dobu umožnit stavebníkovi užívání vymezeného prostoru 
nebo zařízení, jako skládku  hrobového příslušenství. 

6. Stávající hrobové příslušenství nelze bez prokázání oprávněnosti a bez vědomí  správce 
pohřebiště odstraňovat, a ze hřbitova odnášet a odvážet.

7. Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému příslušenství je  
nabyvatel povinen oznámit správci pohřebiště bez zbytečného odkladu, s doložením 
nabývacích práv.

8. Nájemce místa na pohřebišti je povinen prokázat  správci pohřebiště na jeho žádost své 
vlastnické právo k hrobce nebo k hrobovému příslušenství popř. sdělit správci pohřebiště, 
kdo je vlastníkem hrobky nebo hrobového příslušenství.

9. Výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací, 
ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků smějí provádět pouze 
pracovníci správce pohřebiště, příp. jím pověřený subjekt. Správce pohřebiště je  povinen   
při vydávání písemného souhlasu  respektovat zejména stanovení zákona o hospodářské 
soutěži a tohoto řádu, nejlépe formou smluvního  ujednání za podmínek rovných pro 
všechny prováděcí subjekty.

10. Jednoduché práce nutné k udržování pronajatého místa, zejména vysazování květin, úklid, 
údržbu hrobů a okolí, provádějí nájemci sami, osoby jim blízké, nebo i jiné osoby a  
subjekty, jež byly k takovéto práci nájemci míst pověřeni. 

     Správce pohřebiště se může s nájemci místa dohodnout, že práce spojené s údržbou hrobů 
bude provádět svými zaměstnanci za úhradu.

Čl. 10
Památníky, vojenské hroby a čestná pohřebiště

1. Na čestném pohřebišti, na základě rozhodnutí provozovatele a se souhlasem obstaravatele 
pohřbu, se pohřbívají pozůstatky zemřelých osob, které se výrazně podílely na rozvoji 
společnosti, města nebo se zasloužily o  rozvoj vědy, kultury, umění apod. – významné 
osobnosti.

2. Mezi čestná pohřebiště patří též hroby, hrobky, urnová místa a stavební příslušenství, o 
nichž provozovatel pohřebiště, popřípadě jiný příslušný orgán rozhodl, že mají kulturní a 
uměleckou hodnotu nebo význam – významné památky ( umělecká díla apod.) 

3. Čestná pohřebiště nesmějí být ( s výjimkou případu zrušení pohřebiště ) odstraněna ani po 
uplynutí doby, na kterou bylo místo pronajato. O osudu takovýchto míst, resp. rozsahu  
údržby a náhrad, bude uzavřena samostatná dohoda mezi provozovatelem pohřebiště a 
správcem pohřebiště.

4. Úhrada za pronájem hrobového místa a služeb s nájmem souvisejících v případě 
památníků, vojenských hrobů a čestných pohřebišť je předmětem dohody mezi      
provozovatelem pohřebiště a nájemcem, příp. vyplývá z právního předpisu obce, ze     
zák.č. 128/2000 Sb., § 12 v platném znění.

5. Provozovatel pohřebiště konkrétně definuje památníky, vojenské hroby, významné 
osobnosti a významné památky.



Čl. 11
Další ustanovení

1.  Ostatní, zde neuvedené bude řešeno dle zák. 256/2001 Sb.( o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů)  v platném znění,  nebo prováděcími předpisy v platném znění.

2.  Zpřesnění některých ustanovení může být řešeno vnitřním předpisem správce pohřebiště.

Čl. 12
Sankce

Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle příslušných právních 
předpisů (zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 455/1991 
Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, aj.).

Čl. 13
Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem …………….

náměstek primátora                                                   primátor města       


