PROVOZNÍ ŘÁD HŘBITOVA SYROVÍN
Obec Syrovín,jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením §
19 citovaného zákona Provozní řád hřbitova v Syrovíně.
článek 1
úvodní ustanovení
1. Hřbitov se nachází na katastrálním území obce Syrovín,parcelním č. 2, je ohrazen obvodovou zdí a
uvnitř hřbitova stojí kostel, který obklopují jednotlivé hroby.
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst.2
zákona 256/2001 Sb.
3. Hřbitov je veřejné zařízení, určené k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo k ukládání jejich
zpopelněných ostatků. Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými vyžadují, aby
pohřebiště a jeho bezprostřední okolí bylo udržováno v odpovídajícím stavu a bylo dbáno všech
právních předpisů.
4. Hřbitovní řád je závazný pro návštěvníky hřbitova, osoby účastnící se pohřbu a osoby provádějící
zde údržbové práce. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na místní hřbitov.
článek 2
provozní doba
1. Hřbitov je přístupný veřejnosti denně bez omezení.
článek 3
provoz pohřebiště
1. Návštěvníci hřbitova a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni se chovat
způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména není dovoleno chovat se hlučně,
požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo místa k tomu
určená.
2. Na hřbitov je zakázán přístup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
3. V celém objektu hřbitova je zakázána jízda na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách a
skateboardech.
4. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
5. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem hřbitova,
včetně nové výsadby stromů.
6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech tak, aby
nevzniklo nebezpečí požáru.
7. Odpadky je nutno ukládat na stanovená místa.
8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Ta je
určena pouze k zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech.
9. Na hřbitově je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,
který stanoví tento řád. Dozor nad pořádkem provádí správce pohřebiště.

článek 4
rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce hřbitova poskytuje následující služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pronájem hrobových míst
vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a zeleně v objektu pohřebiště
zajišťuje odvoz odpadu
zajišťuje dodávku vody
provádí správu a údržbu objektů na pohřebišti – márnice
zajišťuje provoz a údržbu veřejného osvětlení
článek 5
povinnosti a činnost správce pohřebiště
v souvislosti s pronájmem hrobových míst
Správce hřbitova je povinen:

1. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
2. Práce na hřbitově provádět tak, aby nedošlo k poškození hrobového zařízení. V případě
prokazatelné škody za strany správce uvést hrobové místo do původního stavu, případně škodu
uhradit.
3. Správce nesmí zrušit hrob před uplynutím tlecí doby, může však souhlasit s požadavkem
pozůstalých, převést hrob na dalšího nájemce.
4. Správce pohřebiště je povinen propůjčit místo na hrob na tlecí dobu.
5. Správce hřbitova je povinen vést plán pohřebiště a evidenci volných míst a umožnit občanům do
této evidence nahlížet.
článek 6
povinnosti nájemce hrobového místa
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat
písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.
2. Provádět údržbu najatého hrobového místa, neprodleně zajistit opravy hrobového příslušenství,
pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy či majetek jiných osob. Pokud tak
nájemce neučiní, je správce hřbitova oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového
místa.
3. Odstranit včas znehodnocené květinové dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které
narušují estetický vzhled pohřebiště.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo dle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence v souladu s §
21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů, provedené správcem pohřebiště.
7. 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 lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat pouze osoba se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně
to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště
a způsobem, který stanoví.
článek 8
tlecí doba
1. Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

článek 9
zřizování hrobového zařízení a
podmínky provádění prací na pohřebišti
Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu
1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví.
2. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
3. základy náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení
povětrnosti
4. Přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
5. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
6. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem
pohřebiště, zejména
-respektovat důstojnost místa
-neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobům
-nenarušovat hrobová místa
-zajistit ochranu zeleně
-po ukončení prací na pohřebišti uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu
článek 10
ostatní ujednání
1. Mrtví se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu.
2. Pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech hrobu nejméně 80x200 cm, hloubka minimálně
150 cm u dospělých a 120 cm u dětí do 10 let.
3. Nájemní smlouvy se uzavírá na dobu 10 let – to je na tlecí dobu.
4. Zánik hrobového místa může nastat v těchto případech:
- nájemce neplatí za užívání hrobového místa ani po několikerém upozornění
- nájemce se o hrob řádně nestará, i když byl vyzván několikrát k nápravě

článek 11
sankce
Porušení tohoto provozního řádu bude postihováno dle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

článek 12
zrušující ustanovení
Po nabytí platnosti tohoto provozního řádu pozbývá platnost hřbitovní řád předcházející.
článek 13
účinnost
Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2002

Ladislav Halámek v. r.
starosta obce

Josef Kostílek v. r.
místostarosta obce

