
ŘÁD  VEŘEJNÉHO  POHŘEBIŠTĚ  OBCE 
B     Ě     S     T     O     V     I     C     E  

Obecní zastupitelstvo svým usnesením ze dne 27.12. 2002 vydává v souladu a podle §16 odst.1 
zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví a o změně některých zákonů , ve znění zákona č. 
479/2001 Sb v souladu s ustanovením  §19 citovaného zákona, Řád veřejného pohřebiště. 

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.   Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebiště zřízeného obcí Běstovice, práva a 
povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebišti, dále osob, které zde 
vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebiště, to vše v souladu se zákonem 
č. 256/2001 Sb.

2.   Vysvětlení pojmů: - Veřejné pohřebiště  - dále jen pohřebiště
 - Řád veřejného pohřebiště  -  dále jen řád
 - Zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění  -  dále jen zákon

3.  Provozovatelem pohřebiště je Obec Běstovice zastoupená Obecním úřadem, IČO 856606, se 
sídlem Běstovice 55, 565 01 Běstovice.

Článek  2
Působnost řádu pohřebiště

1.  Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště zřízeného obcí Běstovice na 
      pozemkové parcele č. 230 v k.ú. Běstovice, jehož součástí jsou:

-     místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu
-     místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
-     místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

2. V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na základě zákona  tímto řádem pro uložení 
lidských ostatků do hrobu stanovena tlecí doba v délce 10 let.

3. Řád je závazný pro provozovatele pohřebiště, dále pro subjekty zajišťující pohřební služby, 
nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště 
včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště, nebo nájemce 
provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

                                                                    Článek  3
Rozsah poskytovaných služeb

1.  Na pohřebišti v Běstovicích jsou poskytovány tyto služby:
              - nájem místa pro hroby, hrobky a uložení lidských ostatků v urnách

  - pohřbívání
  - provádění exhumací
  - výkopové práce související s pohřbením, nebo exhumací
  - správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně
  - vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
  - zajišťovaní likvidace odpadů
- spravování a udržování objektů na pohřebišti (márnice, komunikace a hřbitovní 
   zeď včetně přístupového schodiště ) 

  - vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
  - zveřejňování informací na místě obvyklém pro potřebu veřejnosti
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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. To znamená nechovat 
se hlučně, nepožívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, neodhazovat 
odpadky mimo místa k tomu určená,  nepoužívat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným 
účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.

3. Na pohřebiště je zakázán přístup osobám podnapilým a osobám se zvířaty.

4. Svítilny a svíčky lze na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobech pouze za 
předpokladu  zajištění požární bezpečnosti, pokud jsou vhodným  způsobem zabezpečeny 
proti vzniku požáru. 

5. Odpadky  je třeba ukládat  na stanovená místa – odpadní box za zdí.

6. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodní výpustě ani tuto 
vodu odnášet v obalech mimo pohřebiště.

Článek  5
Provozovatel pohřebiště a jeho povinnosti

1. Provozovatel pohřebiště je povinen se při provozování pohřebiště řídit zákonem č. 256/2001 
Sb a ostatními právními normami, upravující tuto činnost a tímto zveřejněným řádem.

2. Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce.

3. Umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a 
jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.

4. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ust. § 21, odst.1 zákona (o 
zemřelých, o nájemci, o způsobu uložení lidských ostatků, a jiné předepsané zákonem). 
Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných 
hrobových míst. Pronajímání těchto míst zájemcům řešit tak, aby na pohřebišti vznikly 
ucelené řady hrobů stejných rozměrů.

5. Zabezpečovat pořádek a čistotu pohřebiště i přilehlého okolí, včetně zajištění likvidace 
odpadů předepsaným způsobem.

6. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke 
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa včetně hrobového 
zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné (živelní pohromy apod.).
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Článek  6
Povinnost nájemce hrobového místa

1. Nájemce hrobového místa je povinen při užívání postupovat takto:  Hrobové zařízení zřídit v 
souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas a řídit se 
při provádění prací jeho pokyny. Před zřízením hrobky předložit správci pohřebiště k 
odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s 
uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce 
pohřebiště o její převzetí a řídit se pokyny pro její trvalé užívání.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v tomto rozsahu:
- nejpozději do 3 měsíců od pohřbení zajistit úpravu hrobového místa,
- zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala plvelem narušujícím vzhled pohřebiště a 
průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a zařízení tak, aby jejich stav nebránil užívání 
hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
- včas odstranit znehodnocené květiny a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další 
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
-  neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života 
nebo majetku dalších osob. V případě, že tak neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit 
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Do veřejné zeleně na pohřebišti včetně nové výsadby zeleně zasahovat pouze se souhlasem 
správce pohřebiště.

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění 
celého zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle ustanovení § 25 odst. 9 
zákona..

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

6.  Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi 
provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

                                                      
Článek  7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků - exhumace 

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze osoba pověřená správcem 
pohřebiště. Totéž platí i o provádění exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem 
provozovatele a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání v daném pohřebišti..

3.  Všechny rakve určené k pohřbívání do hrobů musí setlít ve stanovené tlecí době spolu s 
      pozůstatky, nesmí mít díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů.
4.  Při pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m 
      vyrobené z tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo 
      rakve kovové s nepropustným dnem .

Článek  8
Tlecí doba

  Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.
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Článek  9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
- základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, 

                          která činí 600mm pod úrovní terénu. Musí být zhotoveny z dostatečně únosného 
                          materiálu – prostého betonu, železobetonu nebo kamenného zdiva,

- přední i zadní rámy musí být ve stejné přímce s rámy sousedních hrobů,
- vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobky:
- hloubka výkopu musí odpovídat počtu  uvažovaných uložených rakví maximálně však 
260 cm,
- stěny musí být vybudovány z porézních materiálů – cihly 
- stěny hrobky musí mít šíři 30 cm
- dno hrobky může být bez betonového pokryvu (zemina). V případě, že bude dno 
vybetonováno, musí být uloženo na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři zdiva,
- do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být 
kontrolován jednou za 10 let. Zastropení hrobky musí mít povrch zaizolován. Nosnost 
stropu musí být nejméně 100kg na 1m2,
- na zastropení je nutno položit 20 cm zeminy, sloužící jako pachová zátka, nebo umístit 
krycí desku, která neprodyšně uzavře hrobku.

3.  Při provádění veškerých prací na pohřebišti je nutné respektovat důstojnost místa, omezit 
hluk, zajistit neomezování komunikací a přístup k jiným hrobovým místům, včetně zajištění 
ochrany zeleně. Po ukončení prací uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního 
stavu.

Článek  10
Závěrečné ustanovení

Tento řád byl schválen Obecním zastupitelstvem dne  27.prosince 2002 a tohoto dne 
nabyl platnosti a účinnosti a bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen na místním pohřebišti.

Porušení ustanovení tohoto řádu veřejného pohřebiště obce Běstovice bude postihováno 
podle zákona o přestupcích.
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Ceník veřejného pohřebiště v Běstovicích platný od 1.1.2000

Maximální sazba nájemného za 1m2  .......................... 3,- Kč dle výměru Ministerstva financí ČR

86 hrobových míst
  5 hrobek

Kalkulace výše nájemného na jeden m2 a jeden rok u hrobového místa

Jedno hrobové místo  ............................  2 m2   

Sazba dle výměru       ...........................   2,50 Kč

Režie 
(odvoz odpadu, sekání zeleně) .............   2,50 Kč

c e l k e m                                                  5,- Kč

Usnesením zastupitelstva obce byla odsouhlasena cena za pronájem hrobu 

10,-Kč na jeden rok.

Kalkulace výše nájemného na jeden m2 a jeden rok u hrobky

Cena nájemného za 1m2  hrobky     ...........................   2,50 Kč

Služby spojené s pronájmem           ...........................   5, -  Kč

c e l k e m                                                                      7,50 Kč

Usnesením zastupitelstva obce byla odsouhlasena cena za pronájem 

1m2  hrobky 7,50 Kč na jeden rok.

Vyhotoveno 30. ledna 2002    
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