
Obec

Sb.(
obce

lvikovice jako provoz.ovatelveřejného pohřebiště podle § 16 odst. t zákorr.č.
I Sb., o pohřebnictví a o zrrrěně některých zákonů, ve znění zá!<ona ě. 47912001
jen zákon) vydávív souladu s ustanovením § 19 ákona usnesením zastupitelstva
Lvíkovice z.e dne t2.4.2002tento

Čtanet t
úvodní ustanovení

[Iřbitov v Helvíkovicích na pozemku paí.ě. 7012 v k.ú. Helvikovice, s hrobovými
místY a hrobkami obvodovou zdí, vstupní branou, budovou rrrrárnice a kaplí sv. Antonína s
přístupovovu cestou je veřejn;impohřebištěm (dále jenpohřebiště) vmajétku a
provozování Obce Helvíkovice. Pro zajištění služeb Obec Helvíkovice ňi7r$e firnkci
správce, který je zaměstnancem obce.

Při Projevu Úcty k památce zesnulých a účasti na smutku pozustalých plní
PohřebiŠtě své společenské posláníjako zdravotně-technické ,anizerripri pietnim
Pohřbívrání zemíeÍých, rozloučeních se zemřelými nebo při ukládání apbpóncnych ostatků
do hrobových míst a hrobek.

ČtaneLZ
provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejimžprŮběhu je polťebiště 4přístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

lederu únoro březeq říjea listopad, prosinec............... 7-17 hod
duben, květen" červen, červenec, s{pe& září........... ... 6-21 hod
Památka zesnulých, svátky vránoční, vč. předcluázející soboty a neděle..... .... 6-2l hod.

1.

Člrinet:
pořádek na pohřebišti

NávŠtěvníci pohřebiŠtě jsou povinni zdržet se takového jednaní,které by se dotýkalo
dŮstojno sti z-ernř elých nebo mravního cítění pozustalých a veřej-nost i, zěimémÁovat
se hluČně, PouŠtět přenosné nosiče zvuku, požívatatkoholické *ipoj", Ó11u-ne u
PsYchotropnllátb, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu ureenňtr apolůívat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelůrn, jež k jahým jsóu ureeny.
Na Pohřebišti je možré se zÁržovatpouze 'r, provozní ao* pónrěuistě stanóvené
v článku 2 tohoto řádu.
Děti do 10 let majímpohřebiště přfutup pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na pohřebišrě je zakazanpřístup podnapilým osobám a osobám se p§y, toetami a
jinými zvftaty.
Na PohřebiŠti je zakáz-aro jezdit m jizdnichkolecfu koloběžkác}1 skateboardech a
kolečkových bruslích.
Yoňdla (s vfiimkou invalidních voziků) mohou na pohřebiště ťíždět azdňovatse zde
Pouze se souhlasem 9Právce pohřebiště a při splnění jírrr stanoviných podmínek.
voádla do areálupohřebišť jsou.lpouštěna nejpozději 1 hod. přeá rrkóneenim
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zařízqni s vfiimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku ávelní pohromy

bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz polřebiště, nebo kdy je třeba provést
pohřbení do sousedniho hLrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebŠtě,

v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně

nutnou dobu; dojdeJi k ásahu do lrrobového mfuta nebo lrrobového zařlzení vinou
provozovatele pohřebiště a varikne-li škoda je provozovatel po}řebŠtě povinen

hrobové místo uvést do původniho stavu.

2. }Irobová místa provozovatel pohřebišté ňiruje a připravuje k prorrájmu tak, aby

varikly ucelené řady, oddfly či skupiny lrrobů a brobek stejného charakteru a rozrněrŮ.

Nikdo nemá rrárok na individuání umí§tění mimo rymezený prostor.

ČUnet O
povinnosti náiemce hrobového místa

Nájemce lrrobového místa je povinen přiuživánihrobového místa postupovat takto:.

1. Ilrobové zaíízent ňidit v souladu s ustanoveními člíínku 9. Před zahájenim prací si

wžÉLdat písernrrý souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho

pokyny; nxí_li být ziizetn hrobka, předat provozovateli pohřebště k odsouhlasení

dokumentaci obsahující technickou zptávtt, půdorys, bokorys a íez hrobkou
s uvedením jména a adresy rcallzátora áměru, po dokončení hrobky poáďat
provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a íidit se pokyny vydanými
provo zovatelem pohřebiště k trvalému lůíváni hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zaffiz-ent v následujícím

rozsa}ru a nrásledujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od polřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy

luobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodn;ým porostem narušujícÍm

esteticloý váled pohřebiště a průběžrě zajišťovat údržbu hrobového místa a
hrobového zaílzen na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil uživéni hrobových
míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas zrehodnocené lcvětinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, kíeré narušují estetický váled pohřebiště. Neodstraní-li §rto předměty

nájemce lrrobového místa je správce pohřebště oprávněn to učinit sárn Zakazuje se

uschovávat vá:ry, sklenice, svíčky a jiné předměty na hrobovém místě.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zaříz.ent, pokud je narušena jeho stabilita a
ohrožuje takzdraví, ávoty, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je
provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na níklady a riztko nájemce

hrobového místa.
3. Zajistít na vlastní náklady, nejpozději do dne ukoněení ruíjmu hrobového místa,

odstranění hrobového zaťuenvčetně ureí\ jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst.

9 zákollp,.
4. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré zmény údajů, potřebných pro vedení

evidence pohřebště v souladu s § 21 zél<ona.

5. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebišě způsobem obvyklým na
daném pohřebišti nebo jeho části.

6. IJIož.en lidslcých pozůstatků a lidshých ostatků nebo jakékoli další tlakJáÁani s nimi
provádět jen způsoberr1 ktery je v souladu s článkem 7.

7. Zdtžovat se na pohřebšti pouze v provozní době stanovené v článku 2.
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Čtanet Z

Lidské pozustatky mohou být ukládany do hrobů a hrobek pouze se souhlasem

provo zovatele pohřebiště.
Žpopelněné lidské ostatky je možré uložit na po}řebišti vždy jen se souhlasem

provozovatele pohřebště a 4působerrr, ktery stanoví.
ÝSechny rakve určené k pohřbení musí být oznaěeny štítkem obsahujícím

minimálně jméno zemřelého, datum rnrozenía den pohřbu. Před spuštěním do

lrrobu *.r.i bYt víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní ěástí rakve.
pro pohřbívárú do tnobů musí být použlty takové rakve, které ve stanovené tlecí

době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsa}rovat dfly zPVC a jiných

nerozloátelných materiálů, kovové dfly jen omezeně, výplň rakví může být pouze

zmateiálttjako dřevěné piliny, papir alátky, při výrobě rakví a jejich nátěru nesmí

být zjevně použity toxické árky.
pio pohřbívání do }rrobek je nutno poržít rakve s íníx. rozrrrěry 2,15x0,85m a to:

- celodubové nebo z jinýchtudých drutrů dřev, do kíeré bude umfutěna

poloviční zinková vlož,ka nebo

4.

5.

- kovové s nepropustn;im dnem.

6. přímou manipulaci slidslcými ostatky uloženými v hrobkách mŮŽe provozovatel

pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresrťho hygienika.

a)

b)

c)
d)

ČUnet g
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidslcýchpozůstatků do hrobŮ Činí 10 let.

Čtanet g

1. Podmínlry pto ňízenhrobového zaíizeníhrobu:
zéůrJady musí odpovídat půdorysným rozrrěrům dflaa hloubce z,ákladové sptíry, která

činí 600 mm.
ZáÁady parnátníků a nrálrrobků musí být áotoveny z dostatečně Únosného materiálu,

odolného proti působení povětrnostních podmínek např. zprostého betonu či
žekezobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiv a ap o d.

Přední azadnirámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Po dmírrlcy pr o ďtz,ent hro bového zňzent fu obky :

a) Hloubka v}kopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví
b) Stěny musí být vybudovárry zpoÉmichmateriálů (např. cihly), pokud bude

použit litý beton, musí b;ýt vyvedena z hrobky difuzď zátka.
c) Stěny hrobky zpoÉmichmaterirflů musí mít šffi nejméně 30 cr& v případě

užití litého betonu nejméně 15 crn, a musí být izolovány přizdívkou, včetně
impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobkymůže bÝbezbetonového pokryrnr (pouze koparrá ?Éí:rljna).

V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zYaentrativod o roaněrech
nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 crrr, vyplněný &enáži.



e) Zdivo musí být umístěno na betonovém zélrJadé min. 50 cm vysokém v šffi
podle předpokládané vyzdívky.
Do stěn hrobky musí být zabudovarry vstupní otvory s madly.
Kovové pívky v hrobce (ftaverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být
opatřeny antikorozními rátéry a jejich stav musí být kontrolován nejméně
jednou zat0let.

h) Zastroperl,hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na
jednotlivá stanoviště stín,rže vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být
nejméně 220 cm(podle velikosti ratcví).

l) Na zastrop ení, a t:zavíení lnobky musí být použlty želez.obtonové překlady,
jejich spary zallty betonem a powch zanzolovált

j) Na zastropeníje nutno použt 20 cmzeminy slouácí jako pachová zátka,nebo
umístit krycí desku neprodyšně uzavlrajicíhrobku, se sprárami vytmelenými
trvatými tmely.
Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg m I Ň .

Vlastní hrobové zaíizent s vfiimkou rámů musí b;ýt postaveno mimo hlavní
konstrukcí tnobky, na samostatné m zil<ladé.

3. Provozovatel pohřebště může ve svém souhlasu se ňzenímhrobky stanovit
- dobuvýstavbyhrobky
- zabzpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na oclrranu z,elené v okolí staveniště
- podmínlcy potňívánikomunikací pohřebiště
- způsob skladovánímateriálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozorupřivýstavbě
- pruběžné a záv&ečnékontroly postupu prací.

ZYuenouhrobku píejimápo technické strance provozovatel pohřebiště, který může
pro trvalé užlvaní stavby určit

- druhpoužívanýchralcvípro pohřbenív hrobce
- 4působyacyklusrevizíhrobky.

Dokumentaci spojenou se ňizenimhrobky je provozovatel pohřebiště povinen
archivovat.
Při provtádění veškerých prací na po}řebištích je třeba dodržovat podmínky
dohodnuté provozovatelem polřebišt é, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
_ neomezovárú pruchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým

místům
- nenarušovárú hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců

hrobovýchmíst
- njšénlochrany zeleně, kořenového systému zelerĚ

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce
prováděny, do původniho stavu.

oBEG
HeLví<ovtce

564 0,|

D
g)

k)
D

4.

5.



IJPOZOnXĚXÍ
Y zájmu kvalitnějšího zajištění pořádku na
veřejném pohřebišti připomínáme uživatelům
některá ustanovení r,Rádu veřejného
pohřebištěr" kterájsou často porušována.

Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní
dObě POhřebiŠtě t.j. leden,únor,březen,říjen,listopad,prosinec - 7-17

duben ažzáíí 6-2I

- Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu
dospělé osoby.

_ uKLÁuÁNí n Ánon, NÁŘAní n J INÝcH p ŘnonnĚrů Na
ZELENB PÁSV A MÍSTA KOLEM HROBOVÝCH MÍST NENÍ
DovoLENo

- Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. Do nádob na
tříděný odpad je nutné odpadky třídit.

- Nájemce hrobového místa je povinen zajistit, aby plocha
hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště.

- Při výměně náhrobků a rámů je nájemce povinen původní rámy
a náhrobky odstranit z veřejného pohřebiště na vlastní náklady.

- Nájemce je povinen zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne
ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení
včetně uren z veřejného pohřebiště a uvést hrobové místo do
původního stavu

Provozní řád je platný od I.5.2002 MVDr. Petr Šalanslcý


