Obec Vlastibořice, jako vlastník a provozovatel veřejného pohřebiště Vlastibořice a
vydává na základě ust. § 19 zák. 256/2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále
jen zákon o pohřebnictví )

Řád veřejného pohřebiště – Vlastibořice
Článek l
Základní pojmy

1. Veřejné pohřebiště (dále jen pohřebiště ) prostor určený k pohřbení lidských
pozůstatků nebo k uložení lidských ostatků.
2. Řád veřejného pohřebiště určuje povinnosti provozovatele a uživatelů v souladu se
se zákonem č. 256/2001 o pohřebnictví v platném znění.
3. Hrobové místo na pohřebišti určené ke zřízení hrobu, hrobky nebo k uložení
jednotlivých uren.
4. Správce pohřebiště je obec Vlastibořice.
Článek 2
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště Vlastibořice , nacházející se v k.ú Vlastibořice.
Provozovatelem pohřebiště je obec Vlastibořice.

Článek 3
Provozní doba pohřebiště
Pohřebiště je pro veřejnost přístupné po celý rok bez omezení.
Článek 4
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, odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a používat prostory
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebiště je zakázán přístup se psy a jinými zvířaty.
3. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných
důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na vymezenou dobu omezit
nebo zakázat.
4. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových
míst není dovoleno.
5. Odpadky je třeba odkládat na shromaždiště odpadu u hřbitovní zdi , které je pravidelně
vyváženo. Shromaždiště je určeno pouze pro odpad vzniklý v areálu pohřebiště.
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Odkládání jiného než hřbitovního odpadu bude posuzováno jako vytváření nepovolené
skládky.
Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně nacházející se mimo
hrobová místa.
Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem
správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit
shromáždění podle zvl. předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve
znění pozdějších předpisů).
Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a
takovým způsobem, který stanoví tento řád.
Dozor nad pořádkem na pohřebišti Vlastibořice provádí za správce pohřebiště paní J.
Linhartová , Vlastibořice č.p. 53.
Článek 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) Informace o zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbíváním a exhumací.
b) Pronájem hrobových míst.
c) Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
d) Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a zeleně v areálu pohřebiště.
Článek 6
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen :
a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8.
c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup
ke hrobovému místu a zdržet se zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení
s vyjímkou případů, kdy je nezbytné , např. v důsledku živelní pohromy zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního
hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné po nezbytně nutnou dobu.
Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce
pohřebiště a ¨vznikne-li škoda , je správce pohřebiště povinen uvést hrobové místo
do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly
ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.
3. Nájemci hrobového místa a návštěvníci pohřebiště mohou volně používat zdroj vody
k ošetření hrobů. Cena za vodu je zahrnuta v ceníku za pronájem a služby pro rok
2003.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské ostatky může nájemce nebo jiná osoba ukládat do hrobů a hrobek pouze se
souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i pro provádění prací spojených při
zajištění exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti se souhlasem správce
pohřebiště .
3. 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 a trvale spojeno šroubem se
spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době
zetlí spolu s lidskými ostatky , to znamená nesmí obsahovat díly z PVC a jiných
nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze
z materiálů jako jsou dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů
nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m
a to celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční
zinková vložka nebo kovová s nepropustným dnem .
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky může správce pohřebiště nebo jiné osoby provádět pouze se souhlasem krajského hygienika Libereckého kraje.
7. Exhumace se provádí v souladu se zák. 256/2001 Sb., se souhlasem krajského
hygienika Libereckého kraje.

Článek 8
Užívání hrobového místa
1. Před zahájením prací na zřízení hrobového místa si musí nájemce vyžádat souhlas
správce pohřebiště a řídit se jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předá správci
pohřebiště k odsouhlasení technickou dokumentaci, obsahující technickou zprávu,
půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru.
Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí.
2. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
1. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a
ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je
správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobového místa.

Článek 9
Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských ostatků do hrobů na pohřebišti Vlastibořice byla
stanovena a to na dobu 20 let , na základě hydrogeologického posudku,
vypracovaného Mgr. L. Žabkou, držitelem odborné způsobilosti v hydrogeologii a
inženýrské geologii č. 1005/1998.

Článek 10
Nájemní vztahy
1. Nájemní vztahy , včetně úhrady ceny za služby, uzavřené do dne účinnosti tohoto
provozního řádu se do 31.12.2002 řídí ujednáním v uzavřených nájemních
smlouvách.
2. Tento provozní řád byl schválen v souladu s ust. § 29 odst. 7 zák. 256/2001 Sb.
Okresním úřadem v Liberci č.j. 5712.
Jan Mareš
starosta obce

