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pohřebiště
veřejného
oBEc,ilÁLETÍN

obec Moletínjoko provozovatelveřejnéhopohřebiště/dó|ejen,,pohřeb.šŤě"/
pod|eS 16
odst. 1 zókono č.256/?Q01sb., o pohřebníctví
/dó|e je ,,zókon"/ a o změně některých
zókonů,ve zněnízókono č,479/zo01 5b. vydóvrív šou|qdu
s ustonovením
S 19 citovqného
zókono opotřeníobce
řód veřejn éhopohřebiště.
č|ónekt
Úvodníustonovení
1. Řód uprovujeprovoz pohřebišŤě
v obci Moletínno p. č. 245/t v kotosŤró|ním
územíStorý Moletíno ýměře285L m2.
Provozovotelpohřebištěje obec Mo|eŤín
v sou|odus ustonovením
S 18 odst. 2 zókona
č|ónek2
Provoznídobopohřebiště
Provoznídobq,v jejímžprůběhuje pohřebištězpřístupněnoveřejností,se stonovuje
tokto:
Leden- prosinecod 8,00 do 20,00 hodin

čtónek3
Pořádekno pqhřebiští
-

-

Nóvštěvnícipohřebištějsou povinnjzdrŽeŤse tokovéhojednóníkteréby se
dotýko|odůstojnostizemřelýchnebomrovníhocítěnípozůstolýcho veřejnosti:
Ťzn.zejnénochovoŤse h|učně,pouštětpřenosnénosičezvuku.požívoŤ
o|koho|ické
nápoje,omomné
o psychoŤropní
lóŤky,odhozovotodpodkymimonódob
prosŤorypohřebištěo jeho vybovení
k tomuurčenýcho používoŤ
k jinýmúčelům,
neŽ k jokýmjsou určeny.
No pohřebiště jemoŽnézdrŽovgt3epouzev provoznídobě pohřebišŤěstgnovené
v č|ánku2 Ťohotořrídu.
DěŤido 10 let mojíno pohřebištěpřístuppouzev doprovodudospěléosoby.
je zakózán přístuppodnopilýmosobómo osobámse psy, kočkomio
No pohřebišŤě
jínýmízvířaty.
No pohřebištije zakózánojezdit nojízdníchko|ech,koloběžkóch,
skoŤeboordech
o kolečkoýchbrus|ích.
Vozidlo/s výjimkouinvo|idníchvozíkú/
mohouno pohřebištěv]íŽdět
o zdržovotse
zde pouzese souh|osemspróvce pohřebištěo při sp|něníjím stonovených
podmínek.
Vozidlodo oreó|upohřebištějsou vpouštěno
nejpozděJi1 hodinupřed
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-
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stqnovenéprovoznídoby pohřebíštěo součosněmusívozidJo
ukončením
pohřebištěopustit neJpozdiji 30 minutpřed ukončenímtéto doby.Chodci mojí
vždypřednost před vozidly.
p|ochyno pohřebištíchje ppvo|enopoužívot
k porkovóní
Fojízdnéo průchodné
vozide|jenomv provoznídobě pohřebiště,o to pouzese souh|osemspróVce
pohřebiště.Nenídovolenoporkovot vozid|ou hrobovýchmísta provódět zde
oprovy o údržbuvozide|.
sprrívcepohřebišŤěz opróvněných
Přístupno pohřebištěnebodo jéhočósti může
důvodů
/terénníúprovy,ná|edí,vichřice, exhumoceatd./ no,wmezenoudobu
omeziŤnebo zgkózat.
pósy a místoko|emhrobových
o jiných předmětůna ze}ené
Uk|ódánínódob,nrířodí
místnanídovo|eno.
Svítílnyo svíčkyje nrožnono pohřebištíchrbzsvěcovotno jednotliých hroboých
proti vzniku
místechPouzetehdy,pokudjsou vhodnýmzpůsobernzabezpečeny
požóru.
nenídovo|eno
v oréólupohřebijtě pít voduz vodovodních
Zhygienických důvodů
správcepohřebištěo no
výpustío studní.Toto vodoje určenok provoznímúče|ům
za|évání
zelgněPř. údržběze|eněno pronojotýchhroboých místech.Je zakázáno
odnóšetvoduv nóhrodníchobo|echz areó|upohřebiště.
zovedeno
odpod\ je třeba odk|ódotno stonovenómísto;pokudje no pohřebíšŤí
tříděníodpodu,je nuŤnototÓ opotřenírespektovot.
Návštěvnícinejsogopróvněniprovódět jokékolizrfuohyda ze|eně,vysazené
spróvcem pohřebišŤ{,včeŤně
novéýsadby ze|eně,bez jehosouhlosu.
Pořódánípietnícho vzpomínkoýchokcíno pohřebištije možné
se souh|osem
předem oznómit
spróvce pohřebiště.Tímnenídotčenopovinnostsvo|ovotp|e
pod|e zvláštního
předpisu(zók. č.u/t99o 5b.. o próvu
shromóždění
shromožd'ovqcím,
ve zněnípozdějšíchpředpisů).
No pohřebištije povolenoprovádětjokékoIiprócePouze v Ťokovém
rozsohuo
tokoým způsobem,
který stonovítento řód.
Dozor nod pořódkemno pohřebištěprovódísprdvcepohřebiště.
č|ónek4
Rozsohslužebposkytovonýchno pohřebišŤi

Spr ávr,epohřeb išŤěposkytuj e zojménanrísledujícís !užby:
o) pronójemhroboých míst
b) vedenísquvisejícíevidenceo hroboých pístech d u|oŽení
|idskýchpozůstotků
q oko|níze|eněv areó|upohřebiště
c) spróvu o údržbupohřebištěvčetněkomunikocí
d) zojišťovóní
|ikvidoceodpodu
služby
e) informoční

áanexs

Povinnostio činnostspróvce pohřebištěv souvislostis nrájmemhroboých míst

1. Spróvce pohřebištěje povinen:
vyznačené,
/ k užívóní
o) předat ruíjemcihrobovéhomísto/dó|ejen ,,nójemce"
číse|něozngčenéhr obavémísŤo.
hrobu nebohrobky zo
b) Umožnitnójemci zřízeníhrobovéhozaří.zení
podmínek
v č|ónku9.
Štonových
hrobovéhomístoazařízenípohřebiště,
c) Umožnitnójemci užívóníjeho
do
zojistit přístupke hrobovému
místua zdrŽeŤse jokýchkolizrísohů
kdy je
hrobovéhomístonebohrobovéhozařízenís výjimkoupřípodů,
pohromy,bezodklqdnězojistit bezpečný
Žive|ní
nezbyŤné,
nopř.v důs|edků
o plynulýProvozpohřebiště,nebokdy je třebo provéstpohřbenído
prácenebo úprovupohřebíšŤěsousedního
hrobu,komenosochořské
přípoděje omezenípřístupuke hrobovéhomístumoŽnéPouze
v Ťokovém
po nezbytněnutnoudobu;dojde.li k zrísohudo hrobovéhomístonebo
hrobovéhozařízenívinouspróvce pohřebištěo vznikne-|iškodo,je spróvce
pohřebištěpovinenhrobovémísfouvéstdo původního
stovu.
2. HrobovámísŤo
spfóvce pohřebištězřizuje o příprovujek pronójmutok, oby
chorokŤeruo
vznikly uce|ené
řody, oddílyčískupinyhrobůo hrobeksŤejného
rozměrů.Nikdo nemónórok no individuó|ní
umísŤění
mimovymezenýprostor.
č|ónek6
Povinnostinójemcehrobovéhomísto
hrobovéhomístopostupovottokto:
Nójemce hrobovéhomístoje povinenpři uŽívóní
člónku9. Před zohájenímprocísi
1. HrobovézařízenízřídlŤv soulodus ustonoveními
procíjeho
vyžódotpísemný
souhlosspróvce pohřebištěo řídiŤse při provrídění
pokyny;mó.li být zřízenahrobko,předot spróvcípohřebištěk odsouh|osení
dokumentoci
obsohujícítechnickou
zpróvu,půdorys,
bokorysařez hrobkous
jméno
uvedením
o odresy req|izdtorozóměru, po dokončení
hrobky požódot
spróvce pohřebištěo její technicképřevzetío řídit se pokynyvydonýmispróvcem
pohřebíštěk trvolémuužívóní
hrobky.
?. Provódět údržbupronojotéhohrobovéhomístoa hrobovéhozařízení
v nós|edujícím
ro7sohuo nós|edujícím
způsobeml
o) nejpozději do 3 měsíců
od pohřebenído hrobu zojistit úprovupohřbívocí
p|ochyhrobovéhomísto
b) zojistit, oby p|ochohrobovéhomístonezarůstqlonevhodnýmporostem
norušujícím
estetickývzh|edpohřebištěo průběžnězoJišt'ovoŤ
údržbu
hrobovéhomísto o hrobovéhozařízeníno vlostnínóklodyŤok,oby jejich
stov nebróni|užívání
hroboých místosťotních
nójemcůo dolšíchosob.
c) odstronit včosznehodnocenékvětinové
o jíné dory, odpodz vyhoř.eJých
předměty,
svíčeko do|ší
kterénorušujíestetickývzhled pohřebiště.
d) NeprodlenězojisŤitoprovyhrobovéhozořízenípokqdje norušenojeho
stobiIito,o ohrožujetok zdroví, Žívotgnebomojetek dolšíchosob.Pokud
tok nójemce neuěiní,je spróvce pohřebišŤě
opróvněnzoj isŤit bezpečnost
no nóklodyo riziko nójemcehrobového
místo.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Lovičky instolovotpouzese souh|osemspróvce pohřebištěo udržovotje v řódném
stovu.Tokovélovičý mohoupoužívot
všichninóGtěvnícipohřebiště.
Do veřejnéze|eněno pohřebiště,včetněvýsodbynwéveřejnéze|enězosohovot
pouzese souh|osemsprfivcepohřebiště,který můževe svémsouh|osustonovit
podmínkyvýsodbya regu|oceveřejné ze|eně.
zojistit no vlostnínóklody,nejpozději do dne ukončení
nójmu hrobovéhomísto,
odstroněníhrobovéhozařízenívčetněu?en,jinoks nimi budenoložepopodleS 25
odst. 9 zókono.
oznqmovot spróvci pohřebiště veškeré změnyúdojů,potř ebnýchpro vedení
evidenoepďrřebištěv soulodus S 21 zókono.
Strpět číseJné
označeníhrobůpr ovedenéspróvcempohřebištězpůsobem
obvyk|ým
no donémpohřebištínebojeho části.
q IidskýchosŤot|tů
U|ožení
lidskýchpozůstotků
nebojokékoIidolšínok|ódoní
s nimi
jen způsobem,který
provrídět
je v sou|o{us čIónkem
7.
ZdrŽovat se no pohřebištipouzev provoznídobě stonovené
v č|rínku
2.
č|6nekl
Uk!ódríní
|idskýchpozůstotků
o zpope|něných

?,
3.
4.

5.

LidsképozůstotkymůŽedohrobůo hrobek uklódoŤpouzespróvcepohřebiště,
jinó osobojen s jeho souh]osem.
obdobněto plotíi o provóděnípracíspojených
se zoj išt'ovóním
exhutnocí.
Zpope|něné|idské
ostotky je moŽné
uložitno pohřebištivždyjen se souh|osem
spróvce pohřebištěo způsobem,který
stonoví.
Všechnyrokve určené
k pohřbenímusíbýt označerry
štítkemobsohujícím
minimólnějménozemře|ého,
doŤumnarozenío den pohřbu.Před spuštěním
do
hrobu musíbýt víkorokve pevněo trvo]e spojenošroubemse spodníčrístí
rokve.
Pro pohřbívónído hrobůmusíbýt použityŤokové
rakve,kteréve stonovenét|ed
době zet|íspolus lidskýmíostotky, tzn. nesmíobsohovotdílyz PVC o jiných
neroz|oŽite|nýchmoteriálu, kovovédí|yjen omezeně; ýp|ť,rokvímůžebýt pouze
z moteriólu,joko dřevěnépiliny,popíro lótky, při výroběrokvío jejich nótěrů
nesmíbýt použitytoxické|óŤky.
Při pohřbívónído hrobek je nutno použítrakves moximó]ními
rozměry
2,l5x0,85moto:
celodubové
neboz jiných tvrdých druhůdřev,do kterébudeumístěno
poloviční
zlnkovó v|ožkonebo
kovovés nepropustnýmdnem

6 . Přímoumonipu|oci
s |idskýmiosŤoŤky
u|oŽenými
v hrobkóch může
spróvce
pohřebištěprovódět pouzese souhlosemokresníhohygienikoresp. krojské
hygienickéstonice.

áónek 8
T|ecídobo
T|ecídobostonovenópro uklódónílidskýchpoástoŤkůdo hrobůčiní..,lo...|eŤ.
č|ónek9
Zřizovóní hrobovéhozgřízenío podmínkyprovíděníprocíno pohřebišti
1. Podmínkypro zřizení hrobovéhozgřízeníhrobu:
a) Zók|ady musíodpovídotpůdorysným
rozměrůmdí|oo h|oubcezók|adové
spóry, kŤeróčiníminimó|něó00 mm.
q nóhrobkůmusíbýt zhotovenyz dosŤotečně
b) Zóklody pomótníků
únosného
proti působení
povětrnosŤi
moterióIu,odolného
např.z prostéhobetonuči
Že|ezobetonu,
komenného
či přípodněcihe|ného
zdivo opod.
c) Předníazadnírómy hrobu musíbýt v jednépřímces rómy sousedních
hrobů.
d) V|ostnínríhrobeko rómy musíbýt mezíseboujednotlívěkotveny.
2. Při provóděníveškerýchprocíno pohřebišti.1etřebo dodržovotpodmínky
dohodnutéspróvcempohřebiště, zejméno
- respektovónídůstojnostio místodomezeníh|učných
procí
- neomezovóní
průchodností
komunikocí
o přístupuk jednot|iým hrobovýmmístům
- nenorušovóní
hroboých místnebojokéko|iJinéomezovóní
próv nójemců
hroboých míst
. zojištěníochrony zeleně,kořenovéhosystémuze|eně
. stonoveníJízdnítrosy, spolus upozorněním
no zjevnézóvody tros
3. Po ukončení
procíno pohřebišti.!enutnouvésŤ
okolÍmísto,kde byly práce
provóděny.do původního
stqvu
č|ónekto
Účinnost
opotření nobývóúčinnosti
potnríctým
dnemnós|edujícím
po jejímvyh|ríšení.
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