Řád veřejného pohřebiště obce Osek

Zastupitelstvo
obce Osek vydává dne 24. 4. 2008
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých

na základě ustanovení § 19 odst. 1 zákona číslo
ve zněni pozdějších předplsů tento řád.

zékonů,

Článek 1 Úvod nf ustanovenf
Obec Osek je provozovatelem
veřejného
území Osek u Rokycan (dále provozovatel

pohřebiště na pozemkové
a pohřebiště).

parcele

číslo 423/2

v katastrálním

Článek 2 Rozsah služeb poskytovaných provozovatelem na pohřebišti a stanoveni druh O rakvi pro ukládánf
do hrobO a hrobek
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Provozovatel poskytuje na pohřebišti tyto služby:
a) pronájem
hrobových
míst a vedení evidence
s tím spojené,
vč. evidence
o
provedeném vsypu na vsypovou louku
b) správu a údržbu pohřebiště,
c) zajištění
výkopových
prací na pohřebišti
souvisejících
s pohřbením
lidských
pozůstatků,
d) zajištění pohřbení lidských pozůstatků,
e) zajištění exhumací lidských ostatků,
f)
zajištění ukládáni zpopelněných
lidských ostatků,
g) p~jčováni konví na zalévání a čištění hrobového zařízení,
h) dodávku užitkové vody na zalévání a čistění hrobového zařízení,
i)
kontejner na ukládání odpadů s nájmem hrobových míst spojených,
j)
úpravu ploch veřejného pohřebiště mimo pronajatá hrobová místa.
Všechny
rakve určené
k pohřbení
lidských
ostatku
musí být zřetelně
označeny
štítkem
obsahujícím jméno a příjmení zemřelého, datum jeho narození a úmrtí a datum pohřbení.
Víko rakve musí být při pohřbívání pevně spojeno se spodní částí rakve.
Pro pohřbení lidských pozůstatků
do hrobu mohou být použity pouze rakve, jejich výplně a
součásti, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, s výjimkou
kovových dílu
nezbytně
použitých
při výrobě rakve. Pří výrobě těchto rakví nesmí být použity materiály
obsahující toxické látky.
Pro pohřbení lidských pozůstatků
do hrobky mohou být použity
pouze rakve celokovové
s
nepropustným
dnem nebo rakve vyrobené z tvrdých, hnilobě odolných, druh~ dřev se zinkovou
vložkou do poloviny výše rakve.
Zpopelněné ostatky zemřelých jsou na vsypovou louku ukládány anonymně

Článek 3 Tleci doba
Tlecí doba pro lidské ostatky

uložené do hrobu činí 10 let.

Článek 4 Povinnosti návštěvnikO pohřebiště a pravidla pro užfvánf zařfzenf pohřebiště
1.
2.

Všichni návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se tak, aby nebyla narušena
místa, mravní a etické cítění pozůstalých a veřejný pořádek.
Na pohřebišti je s ohledem na povinnosti
névštěvníků uvedené v předchozím
zakázáno:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

pieta a důstojnost
odstavci

zejména

používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než ke kterým jsou svou povahou určeny,
používat alkoholické nápoje nebo jiné omamné nebo psychotropní
látky,
chovat se hlučně (např. hlasitými
projevy,
hranou nebo reprodukovanou
hudbou)
s
výjimkou
případů, kdy to podle své povahy patří k pohřebnímu
nebo vzpomínkovému
ceremoniálu,
odkládat odpady včetně odpadů z hrobových
míst mimo kontejner
k tomu určený na
západní straně pohřebiště,
zdržovat se na pohřebišti mimo jeho provozní dobu,
používat na pohřebišti motorová a nemotorová
vozidla a dopravní prostředky
s výjimkou
invalidních vozíků nebo kočárků s dětmi a dopravních prostředků sloužících bezprostředně
k údržbě a obsluze hrobového místa,
ukládat jízdní kola mimo stojany k tomu určené u jižní zdi pohřebiště,
vpouštět na pohřebiště zvířata nebo s nimi na pohřebiště vcházet,
stříhat živý plot v umovém háji nebo do něj jinak zasahovat,
pořádat
pietní
nebo vzpomínková
shromáždění
bez jejich
předchozího
oznámení
provozovatel i.

3.
4.
5.

Na pohřebiště je zakázán vstup dětí do věku 10 let bez doprovodu osoby starší 16ti let.
Všichni návštěvníci pohřebiště jsou oprávněni používat konve uložené za márnicí na zalévání a
čištění hrobových zařízení a užitkovou vodu z vodovodu nebo z nádoby za márnicí.
5. Všichni návštěvníci pohřebiště jsou oprávněni
používat lavičky a altánek k odpočinku a
rozjímání.

Článek 5 Povinnosti provozovatele
pohřebiště
zajištěním řádného provozu pohřebiště

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

2.
3.

činnosti související

nájemce

hrobového

místa

Nájemce je povinen během pobytu na pohřebišti dodržovat tento řád veřejného pohřebiště,
veřejný
pořádek a chovat se tak, aby neomezoval
nebo neobtěžoval
ostatní nájemce či
návštěvníky a zachovával pietu místa.
Ustanovení článku 4 tohoto řádu veřejného
pohřebiště
platí pro nájemce hrobových
míst
obdobně.
Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa, případně i hrobového
zařízení, které se na hrobovém
místě nachází tak, aby nebyl narušován vzhled a čistota
veřejného pohřebiště a to zejména v rozsahu:
a) pravidelného
b) pravidelné

čištění hrobového

údržby travnatých

zařízení od ptačího trusu,

prachu, bláta a jiných

nebo osázených ploch na hrobovém

d) pravidelné

5.

6.

kontroly

stavu hrobového

nečistot,

místě, včetně pletí,

c) odstraňování
zbytku vyhořelých
svíček, uvadlých květin nebo věnců
poškozených předmětu (např. váz, lampiček, cylindru apod.),

4.

se

Provozovatel pohřebiště je povinen uzavřít nájemní smlouvu o nájmu hrobového místa s každým
občanem obce Ose k nebo jeho dědicem za stejných podmínek, pokud to kapacita pohřebiště
dovolí.
Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou, stanovenou dohodou provozovatele s nájemcem,
přičemž u nájemních smluv na pronájem hrobového místa pro zřízení hrobu musí být tato doba
sjednána tak, aby její konec nepředcházel uplynutí tlecí doby od pohřbení lidských ostatků,
Podnájem hrobového místa je zakázán.
Nájemné za pronájem hrobového místa je stanoveno rozhodnutím zastupitelstva
obce Osek za
jedno hrobové místo a je splatné vždy dopředu na celou dobu nájmu.
Provozovatel je povinen vést předepsanou evidenci hrobových míst a uzavřených nájemních
smluv a plán pohřebiště, který aktualizuje podle skutečného stavu.
Provozovatel je povinen umožnit občanům bezplatné nahlédnutí do evidence hrobových míst a
plánu pohřebiště.
Provozovatel je povinen během doby trvání nájmu hrobového místa zajistit k hrobovému místu
přístup a zdržet se jakýchkoliv zásahu do hrobového místa, s výjimkou případu, kdy je nezbytné
zajistit bezpečný provoz pohřebiště.
Ustanovení předchozího
odstavce platí také pro osoby vykonávající
činnosti související se
zajištěním řádného provozu pohřebiště, které tím pověřil provozovatel.
Vsypová louka je rozdělena na čtverce o stranách 50 x 50 cm. Provoz vsypové louky je
každoročně zahajován dnem 1. dubna a ukončován 31. října
Výši úhrady za uložení zpopelněných
ostatků
zemřelé osoby na vsypovou
louku stanoví
zastupitelstvo obce a je splatná před uložením ostatků,

Článek 6 Povinnosti

1.

a dalších osob vykonávajících

a rozbitých

nebo

zařízeni a jeho oprav.

Po skončení nájmu je nájemce povinen do pěti pracovních dnu odebrat a odstranit z hrobového
místa veškeré hrobové zařízení, včetně urny a uvést hrobové místo do původního stavu, pokud se
v jednotlivém případě nedohodne s provozovatelem jinak.
Nájemce je povinen vyžádat
si předchozí souhlas provozovatele
ke stavebním
úpravám
hrobového místa (např. stavbě pomníku, hrobky, osazení rámu hrobu, zřízení hrobu, apod.) a
vysazování stromu nebo keřu na hrobovém místě. Stavby a vysazování stromu nebo keřů musí
odpovídat obecně závazným předpisům. technickým předpisům a českým technickým normám a
podmínkám stanoveným v každém jednotlivém případě provozovatelem.
Nájemce je povinen vyžádat si předchozí písemní souhlas provozovatele k uložení zpopelněných
lidských ostatků (urny) nebo pohřbení lidských pozůstatků na hrobovém místě do hrobu nebo
hrobky. Provozovatel je povinen takový souhlas odepřít, pokud příslušný správní orgán takové

7.
8.

ukládání nebo pohřbívám zakázal, nebo dosud neuplynula tlecí doba. jde-ti o pohřbení do jednoho
hrobu a vrstva ulehlé zeminy mezi rakvemi nad sebou by byla nižší než 1 metr.
Nájemce je povinen oznamovat pronajímateli veškeré změny údaju potřebné pro vedení evidence
veřejného pohřebiště, zejména změnu trvalého pobytu nebo sídla.
Květinová a jiná výzdoba na vsypové louce je povolena pouze na místě k tomu určeném.

Článek 7 Doba, po kterou je pohřebiště přístupno návštěvníkňm

Pohřebištěje přístupno návštěvnlkům

v každém kalendářním roce:

a) v době od 1. října do 31. března od 9.00 hodin do 18.00 hodin.
b) v době od 1. dubna do 30. září od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
Článek 8 Závěrečné ustanoveni

1.
2.

Ostatní práva a povinnosti provozovatele, návštěvníku a nájemců hrobových míst jsou stanovena
obecně závaznými právními předpisy.
Tento řád veřejného pohřebiště schválil Krajský úřad Plzeňského kraje dne 18.3.2008 č.j.
RR/1154/08.

Starosta: Jaroslav Peroutka

Místostarosta: Jaroslava Výborná

Vyvěšeno: 25.4.2008
Sejmuto:
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