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Řád veřejného pohřebiště 

vydaný obcí Dubenec 

Obec Dubenec vydává v souladu s ustanovením zákona č. 256/2011 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých pozdějších zákonů, Řád veřejného pohřebiště Obce Dubenec, schválený zastupitelstvem 

obce Dubenec dne 16.08.2012 usnesením č. 230/2012-22.ZO. 

 

Použité legislativní zkratky: 

Zákon č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, dále jen ,,zákon“         

Řád veřejného pohřebiště, dále jen ,,řád“ 

Veřejné pohřebiště, dále jen ,,pohřebiště„ 

Nájemce hrobového místa, dále jen ,,nájemce“ 

Oprávněná osoba, osoba která vlastní oprávnění pro činnost a služby spojené s pohřbením, 

exhumací, výkopem hrobu a manipulací s lidskými pozůstatky. 

 

l. 

Úvodní ustanovení 

1. Řád upravuje provoz pohřebiště obce  Dubenec na pozemku p. č. 661/2 a 662 v k.ú. Dubenec, 

který je ve vlastnictví Obce Dubenec  IČO: 277801, Dubenec 210, 544 55 

2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Dubenec 

3. Na pohřebišti se pohřbívají lidské pozůstatky obyvatelů Obce Dubenec, Hřibojedy, Hvězda, 

Libotov a přilehlých obcí. 

4. Tento řád je závazný po provozovatele, nájemce hrobového místa, všechny návštěvníky 

hřbitova a dalších osob vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu 

pohřebiště. 

ll. 

Provozní doba pohřebiště 

               Provozní doba je stanovena v průběhu celého roku:  pondělí – neděle                                                                                                              

od 7:00 – do 20:00hodin. V této době je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti. 

 

lll. 

Rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti 

Správce poskytuje zejména následující služby: 
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1. pronájem hrobových míst 

2. vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků 

3. správu a údržbu areálu pohřebiště včetně komunikací, okolní zeleně a okolí areálu pohřebiště 

4. vytyčení nebo určení hrobového místa 

5. likvidaci odpadu 

6. Činnosti a služby spojené s pohřbením, exhumací, výkopem hrobu, manipulaci s lidskými 

pozůstatky si mohou pozůstalí zabezpečit prostřednictvím správce nebo po dohodě s ním 

sami u Oprávněné osoby takovouto činnost vykonávat. 

lV. 

Ukládání  lidských ostatků, jejich  zpopelnění a exhumace 

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze Oprávněná osoba, vždy se 

souhlasem správce. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním 

exhumací. 

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak , aby vznikly ucelené 

řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek,  stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na 

individuální umístění mimo vymezený prostor. 

3. Zpopelněné ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správcem a 

způsobem, který stanoví. 

4. Při pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí 

spolu s lidskými ostatky.  To znamená, že nesmí obsahovat díly z PVC a jiných 

nerozložitelných materiálů a kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být pouze 

z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví, nesmí být použity toxické látky. 

5. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno 

zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu být víko rakve pevně a 

trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve. 

6. Při pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m a to buď 

celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková 

vložka. Mohou být použity rakve kovové s nepropustným dnem. 

7. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může Oprávněná osoba provádět 

pouze se souhlasem krajské hygienické stanice a správce. 

V. 

Tlecí doba 

                            Tlecí doba pro lidské ostatky ukládané do hrobů je stanovena na 12 let. 
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Vl. 

Povinnost návštěvníka pohřebiště. 

1. Za návštěvníka se považuje každý, kdo vstoupí do prostor pohřebiště, mimo zaměstnanců 

provozovatele a osoby vykonávající činnost související se zajištěním řádného provozu 

pohřebiště. Dětem do věku 10 let je povolen přístup do areálu pohřebiště pouze v doprovodu 

dospělé osoby. 

2. Návštěvník je povinen dodržovat tento řád pohřebiště. 

3. Návštěvník je povinen vstupovat do prostoru pohřebiště pouze v provozních hodinách dle čl. 

ll. tohoto řádu. 

4. Návštěvník je povinen chovat se v prostorech pohřebiště s úctou k památce zesnulých a 

smutku pozůstalých. 

5. Návštěvník je povinen zdržet se jakéhokoliv hluku a používání jakýchkoliv hudebních 

přehrávačů v prostorách pohřebiště. 

6. Návštěvník smí rozsvěcovat jakákoliv svítidla v prostorách pohřebiště pouze v souladu 

s platnými právními předpisy a takto rozsvícená světla vhodným způsobem zabezpečit tak, 

aby nedošlo k požáru. 

7. Návštěvník smí vstoupit do prostoru pohřebiště pouze pěšky, bez jakéhokoliv dopravního 

prostředku, výjimku tvoří invalidní vozíky. 

8. Návštěvníkovi je zakázáno vodit do prostoru pohřebiště psy, kočky či jiná domácí zvířata, 

s výjimkou vodících psů pro tělesně postižené. 

9. Umísťovat lavičky v prostorech pohřebiště lze pouze po předchozím souhlasu správce. 

10. Návštěvníkovi je zakázáno požívat v prostorech pohřebiště alkoholické nápoje či jiné 

omamné látky a  současně je mu zakázán vstup pod vlivem těchto látek. 

11. Návštěvník  je povinen udržovat v prostorech pohřebiště čistotu a pořádek, především však: 

a. odhazovat odpadky pouze do odpadkových košů a jiných podobných zařízení 

umístěných  v prostorech pohřebiště 

b. neodkládat nádoby, vyhořelé svíčky a jiné předměty okolo hrobových míst ani za 

pomníky 

c. není dovoleno vodu ze studny používat jako pitnou 

d. neodhazovat znehodnocené kytice, věnce, vázy, kalíšky od svíček a použité zápalky 

na zem 
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e. řádně udržovat pomníky tak, aby neohrožovaly bezpečnost ostatních návštěvníků, 

ale ani ostatní pomníky 

12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a způsobu, 

který stanoví tento řád a správce. 

13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem, včetně 

nové výsadby, bez  jeho souhlasu.  

14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce. Tím 

není dotčena povinnost svolavatele, předem oznámit shromáždění, podle zvláštního předpisu 

(zák.č.89/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů ). 

 

Vll. 

Povinnosti správce pohřebiště 

1. Správce je povinen provozovat pohřebiště v souladu s tímto řádem a zák. č.256/2001 Sb, o 

pohřebnictví v platném, znění a ostatními právními předpisy. 

2. Správce pohřebiště je povinen stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa 

pro každého nájemce. 

3. Správce pohřebiště je povinen zdržet se ve styku s pozůstalými nešetrného chování k jejich 

citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských 

společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení. 

4. Správce je povinen vést evidenci související s provozováním pohřebiště. 

5. Správce pohřebiště je povinen v případě zákazu pohřbívání  bezodkladně písemně informovat 

nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost 

o tomto zákazu v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém. 

6. Správce provádí dozor nad udržováním pořádku na pohřebišti. 

    

Vlll. 

Povinnosti nájemce hrobového místa 

 Za nájemce je považován ten, kdo má s provozovatelem pohřebiště uzavřenou platnou smlouvu o 

pronájmu hrobového místa, dále jen ,, místo“. 

1. Nájemce je povinen dbát také pokynů  tohoto řádu platného i pro návštěvníky pohřebiště dle 

článku Vl. 

2. Hrobové zařízení zřídit s ustanovením článku lX. Před zahájením prací si vyžádat písemný 

souhlas správce a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat 
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správci k odsouhlasení dokumentaci, obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez 

hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky, požádat 

správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání 

hrobky. 

3. Nájemce je povinen zejména udržovat své pronajaté místo a také prostor půl cesty od jeho 

místa před, za i po stranách a to spolu s jeho příslušenstvím místa v řádném stavu. To 

znamená nenechávat na něm povadlé květiny a za pomníky kalíšky od svíček. 

4. Nájemce je povinen veškeré stavební úpravy na místě hlásit pronajímateli nejméně 5 dnů 

před jejich zahájením. Nájemce je povinen ohlásit ukončení stavebních prací provozovateli do 

5 dnů po jejich skončení, jako i zajistit v této lhůtě úklid místa jejich provádění. Při stavebních 

úpravách místa je nájemce povinen postupovat dle platných právních  stavebních předpisů a 

pokynů pronajímatele. Zejména základy pomníků musí být provedeny do nezamrzající 

hloubky, tj. min. 60 cm pod úrovní terénu, základy pomníku musí být provedeny dle 

územního rozhodnutí pro pohřebiště, stěny jednotlivých míst musí být od sebe vzdáleny 

nejméně 60 cm, přední a zadní hrany náhrobků musí být umístěny souběžně se sousedními 

hranami náhrobků, jednotlivé díly náhrobků musí být mezi sebou kotveny. 

5. Nájemce nesmí umísťovat na náhrobní kameny hanlivé nápisy. Zároveň nápisy na náhrobcích 

nesmí být v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy. 

6. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu na vlastní náklady zajistit úpravy plochy 

hrobového místa. 

7. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický 

vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na 

vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a 

dalších osob. 

8. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak 

zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště 

oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 

9. Zajistit na vlastní náklady , nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění 

hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst.9 zákona. 

10. Oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence na pohřebišti 

v souladu s § 21 zákona. 

11. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem, způsobem obvyklým na daném 

pohřebišti nebo jeho části. 

12. Uložení lidských pozůstatků nebo jakékoliv nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je 

v souladu s článkem lV. tohoto řádu. 
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lX. 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 

Podmínky hrobového zařízení hrobu: 

1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 

minimálně 60 cm. 

2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, 

odolného proti působení povětrnostních podmínek. ( např. z prostého betonu, či 

železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod. ) 

3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. 

4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou kotveny. 

        Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: 

1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví ( maximálně 260 cm ) 

2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů např. cihly. Pokud bude použit litý beton, 

musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka. 

3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít nejméně 30 cm, v případě užití betonu nejméně 

15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů. 

4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina ). V případě, že bude 

dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, 

vyplněný drenáží. 

5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle 

předpokládané vyzdívky. 

6. Do stěn hrobky musí být vybudovány vstupní otvory s madly. 

7. Kovové prvky v hrobce ( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče ) musí být opatřeny 

antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let. 

8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá 

stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle 

podle velikosti rakví ). 

9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality 

betonem a povrch zaizolován. 

10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy, sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí 

desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely. 

11. Nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1m2. 
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12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, 

na samostatném základě. 

             Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit: 

              dobu výstavby hrobky 

zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků 

požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště 

podmínky používání komunikací pohřebiště 

způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace 

povinnost dozoru při výstavbě 

průběžné a závěrečné kontroly postupu prací 

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce, který může pro trvalé užívání stavby určit:     

- druh používání rakví pro pohřbení v hrobce 

- způsoby a cyklus revizí hrobky  ( dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce 

povinen archivovat ) 

Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky, dohodnuté se správcem 

a to zejména:                                      

 -     respektování důstojnosti a místa  a omezení hlučných prací 

- neomezování průchodnosti komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům 

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst 

- zajištění ochrany a kořenového systému zeleně 

X. 

Toto opatření nabývá účinnosti desátým dnem po schválení zastupitelstvem. 

 

 

 Jaroslav Huňat, v.r. Kateřina Burešová v.r. 

 ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

 Starosta: Jaroslav Huňat    Místostarosta: Kateřina Burešová 


