Řád veřejného pohřebiště Města Jeseníku,
Město Jeseník jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 16 odst.
1 zák. č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon“) vydává v souladu s ustanovením citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále
jen „řád“).

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejných pohřebišť na území města Jeseníku
• Hřbitov na ulici Husově na pozemku p.č. 903 v k.ú. Jeseník
• Hřbitov na ulici Rejvízské na pozemcích p.č. 253 a 255 v k.ú. Bukovice u Jeseníka
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování veřejných pohřebišť uvedených v článku 1
odst. 1 tohoto řádu v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím
společnosti Technické služby Jeseník, a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník, IČ 64610063
(dále jen „správce pohřebiště“).

Článek 2
Působnost řádu pohřebiště

1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na:
a) veřejné pohřebiště Husova ulice, jehož součástí jsou:
•
•
•
•
•
•
•

místa pro ukládání lidských pozůstatků do jednohrobů, dvojhrobů a dětských hrobů,
místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách do řadových míst a
urnového háje,
společné hroby
část památníků (vojenské hroby, historická část, čestné pohřebiště),
parková část,
zelený pás po obvodu pohřebiště,

b) veřejné pohřebiště Rejvízská ulice, jehož součástí jsou:
•
•

místa pro ukládání lidských pozůstatků do jednohrobů, dvojhrobů a dětských hrobů,
místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
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•
•
•
•
•
•

místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách do řadových míst a
urnového háje,
vsypová loučka
společné hroby
zelený pás po obvodu pohřebiště
kolumbárium
smuteční obřadní síň

Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezena oplocením.
2. Řád je závazný pro provozovatele, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební
služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst,
objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde
s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní
veřejnost.

Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebištích jsou poskytovány tyto služby:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nájem místa
• pro hroby, hrobky
• v kolumbáriích
• na vsypové loučce
pohřbívání
ukládání zpopelněných lidských pozůstatků
provádění exhumací
výkopové práce související s pohřbením, nebo exhumací
správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací, zeleně, oplocení apod.
vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
zajišťování odvozu a likvidace odpadů
údržba a úprava opuštěných a čestných hrobových míst, hrobů nebo hrobek
spravování a udržování objektů na pohřebišti (obřadní síň, komunikace, inženýrské
sítě, oplocení)
zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

2. Na pohřebištích se pohřbívají zpravidla lidské pozůstatky osob, které ke dni úmrtí měly
trvalé bydliště na území města Jeseníku, osob zemřelých na území města Jeseníku a těch,
jejichž těla byla na území města Jeseníku nalezena nebo vyložena z dopravního
prostředku, nastala-li smrt v průběhu jízdy.
3. Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést na pohřebištích pohřbení lidských
pozůstatků osob i z jiných měst, obcí a států , požádá-li o to objednavatel pohřbu. Zemřelí
mohou být na pohřebištích pohřbeni jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště.
Na základě dohody s vlastníkem pohřebiště, lze provádět provozování pohřebiště pro
obce, které nemohou zajistit provozování pohřebiště v územním obvodu své působnosti.
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4. Zpopelněné lidské ostatky mohou být na pohřebištích se souhlasem správce uloženy bez
ohledu na místo zpopelnění.

Článek 4
Stanovení tlecí doby
Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a stanoviska okresního hygienika je na
základě zákona pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba v délce 15 let.

Článek 5
Provozní doba, povinnosti návštěvníků pohřebišt, způsob a pravidla užívání zařízení
1. Pohřebiště jsou veřejnosti přístupná takto:
- od 1. listopadu do 30. dubna
- od 1. května do 31. října

od
od

8,00
7,30

do
do

17,00 hodin
20,00 hodin.

Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením.
Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
Mimo vymezenou dobu jsou pohřebiště uzamčena.
2. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo
jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací,
za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí
v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu.
3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem správce za podmínek stanovených správcem. Jde zejména o dodržování
vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných
případech může správce pohřebiště povolit výjimku. Na pohřebišti není dovolena jízda i
jinými vozidly s vyjímkou vozíků invalidních občanů. Na pohřebištích je zakázáno
provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
6. Rovněž je na pohřebišti zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech.
7. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto
místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde
chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné
omamné látky, odhazovat odpadky mimo označené odpadové nádoby a používat prostory
pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Psy, kočky a jiná
zvířata lze vodit jen na vodítku.
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8. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a
studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
9. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným
způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce může v odůvodněných případech
používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
10. Na vsypových loučkách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených.
Vstup na vsypové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na
plochy a způsobem na místě určeném.
11. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen
pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno
třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

12. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který
stanoví tento řád a správce.
13. Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné
rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se
zpopelněnými lidskými ostatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované církve,
za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit
správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem. Provozní doba se upravuje podle
potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností správce.
14. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a
o změně některých zákonů, v platném znění, a ostatními právními normami, upravujícími
takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím správce pohřebiště, nebo s
jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.

Článek 6
Užívání hrobového místa
1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené mezi provozovatelem – Městem Jeseník, který k doplnění a podpisu
smlouvy zmocnil plnou mocí správce, a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu).
Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového
místa, jeho rozměry, dobu nájmu, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené
s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem je stanovena cenovým
výměrem v souladu s aktuálním výměrem Ministerstva financí ČR uveřejněným
Cenovém věstníku.
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Článek 7
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již
existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném
předchozím souhlasu správce pohřebiště za jím stanovených podmínek.
2. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí (viz
odst. 1) na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného
souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí
povinen činit tak dle pokynů správce pohřebiště, nájemní smlouvy, tohoto Řádu a zákona.
3. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje správce v rozsahu:
•

•

Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální
hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček
mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového
zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi
sebou pevně kotveny.
Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky (minimálně však 60 cm),
dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy,
základy pod rám musí být provedeny do hloubky nejméně 50 cm pod terén (pokud
jsou vyztuženy).
Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

•

Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.

•

4. V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn
zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených prokazatelným souhlasem
správce ke zřízení hrobky.
5. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na
pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování
potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště.
Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu
je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo
skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění, (skládka Supíkovice, případně jinou veřejnou skládku). Při těchto
pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke
komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.
6. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného
hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48
hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci pohřebiště a je povinen uhradit
náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě,
pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení,
zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci dle zákona.
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7. Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom, nebo keř pouze s předchozím
písemným povolením správce pohřebiště. Správce může nájemci přikázat odstranění
dřeviny vysazené bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad
nájemce hrobového místa.
8. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických práv,
včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání se správcem.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
• jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí
mladších 10 let nejméně 1,2 m,
•
•
•

dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

2. 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 1 m.
3. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem příslušného hygienika, nebo nařídí-li exhumaci
v trestním řízení soud, nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni
požádal. Správce pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl
narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
4. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být
rakev otevřena, souhlasu příslušného hygienika.
5. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a
způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti (u hrobů zpravidla
k nohám).
6. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí
správce úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která
obstarává pohřbení zemřelého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy
k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností
správce o toto místo pečovat.
7. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve
stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují
zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu
rakví, ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných
materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce
rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů
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nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před
spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale pojeno se spodní částí rakve.
8. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
• vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude vespod umístěna
poloviční zinková nepropustná vložka,
• kovové (nepropustné).
Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,95 m.
9. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si správce
souhlas hygienika v případě, že provozovatel pohřebiště zjistí po odkrytí hrobky, že lidské
ostatky nejsou zjevně zetlelé.
10. Všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky, musí být před pohřbením
označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem
pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.
11. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště. Jiná osoba
jen s jeho souhlasem. Lidské pozůstatky lze do hrobů a hrobek ukládat pouze po předání
opisu listu o prohlídce mrtvého správci.

Článek 9
Dřeviny
Na pohřebišti a na pronajatém hrobovém místě lze vysadit stromy a keře (dále jen dřeviny)
pouze s předchozím písemným povolením správce. Dřeviny nesmějí být vysazovány do
pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že místo bude
užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků. Správce může nájemci přikázat
odstranění dřeviny vysazené bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad
nájemce hrobového místa.
1. Nájemcům hrobového místa i návštěvníkům pohřebiště je zakázáno provádět jakékoliv
zásahy do vzrostlé zeleně.
2. Veškeré dřeviny vysazené na pohřebišti se stávají majetkem zřizovatele pohřebiště.
3. V případě nutnosti kácení dřevin postupuje správce pohřebiště v souladu se zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Článek 10
Přestupky
Výčet přestupků za porušení zákona a sankce za tyto přestupky vymezuje ustanovení § 26
zákona č. 256/2001, Sb. v platném znění.
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Článek 11
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem vztahující se k provozování pohřebiště se řídí
zákonem.
2. Vyjímky z tohoto řádu dle individuální žádosti může povolit Rada města Jeseníku.
3. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu
vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči
o ně zvláštní předpisy (viz např. zákon o státní památkové péči).
4. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí správce pohřebiště, odbor stavebního úřadu,
majetku a investic, oddělení majetku Měú Jeseník a Městská policie Jeseník.
5. Správce pohřebiště zajistí vyvěšení tohoto řádu na pohřebištích.
6. Tento řád byl schválen Radou města Jeseníku dne 6.12.2010 usnesením č. 35.
7. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

………………………………….
Mgr. Petr Procházka

………………………………………..
Ing. Marie Fomiczewová

místostarosta

starostka
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