Hřbitovní řád
Obecní zastupitelstvo v Osvětimanech se usneslo dne
podle $ 16 a $ 36 odst. 1 písm. f) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s vyhláškou č. 19 z r. 1988 Sb. o postupu při úmrtí a o pohřebnictví vydat tento
provozní řád hřbitova
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Hřbitov je místo, kde je třeba při stanovení předpisů jeho provozu vycházet z úcty k
zemřelým a pozůstalým, zároveň však dodržovat potřebné zásady zdravotní a jiné, související
s provozem hřbitova.
Čl. 2
Výkon správy hřbitova
l. Hřbitov spravuje Obecní úřad v Osvětimanech.
2. Správce hřbitova je povinen pečovat v přiměřeném rozsahu o vnější
3. Dále zajišťuje technickou údržbu smuteční síně a jejího zázemí.

vzhled pohřebiště.

Čl. 3
Ukládání zemřelých
1. Těla zemřelých, jakož i zpopelněné ostatky jsou ukládány do hrobů na místním hřbitově,
zejména však na hřbitově novém.
2. Na starém hřbitově u kostela se povoluje pouze pohřbívání a ukládání zpopelněných
ostatků těm, kdo zde mají propůjčené místo. Kopání nových hrobů se na starém hřbitově
nepovoluje.
3. Na hřbitovech v Osvětimanech se pohřbívají těla občanů z obcí Osvětimany, Vřesovice,
Medlovice, Újezdec, Hostějov, nebo jejich příbuzných, kteří zde mají zakoupen hrob nebo
hrobku.
Čl. 4
Rozdělení pohřebiště
Pohřebiště se dělí cestami na oddělení, uvnitř jsou jednotlivá místa pro hroby a hrobky,
ostatní místa jsou vyhrazena pro potřebu správy.
Viz. plán pohřebiště.

Čl. 5
Propůjčení místa na hrob

1. Správa pohřebiště je povinna propůjčit místo na hrob nejméně na tlecí dobu dle bodu 7 čl.
5. Umožňují-li to poměry na pohřebišti, může správa pohřebiště propůjčit toto místo i na delší
dobu, pokud je toto místo udržováno v řádném stavu.
2. Správa pohřebiště je povinna mít plán pohřebiště a vést evidenci hrobových míst a dovolit
na požádání občanů, aby do něho nahlíželi
3. Nikdo nemá právní nárok na propůjčení určitého místa, správa pohřebiště však má v
mezích možností vyhovět přání objednavatele.
4. Propůjčením místa se nabývá práva zřídit na tomto místě hrob, uložit do země tělo
zemřelého, nebo uložit zpopelněné ostatky a upravit povrch místa (zřídit náhrobek, vysázet
květiny apod.). Propůjčením místa nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické.
5. Právo k místu může převést jen správa pohřebiště a to na návrh oprávněného v případě
smrti jeho nejbližšího - dědice. Ujednáním oprávněného s třetí osobou o převodu k místu není
správa pohřebiště vázána.
6. Právo k místu se prokazuje smlouvou o přidělení hrobového místa a složenkou o zaplacení
poplatku z místa.
7. Tlecí dobu podle věstníku vlády pro NV ze dne 12. 9. 1988 stanovil okresní hygienik na
dobu 12 let.
8. Poplatek za propůjčení místa na hrob je schvalován usnesením obecního zastupitelstva
samostatným výměrem. viz příloha
9. S platností od 1. 1. 1999 je zakázáno v severovýchodní části pohřbívat zemřelé, ani ukládati
zpopelněné ostatky.
10. Hroby umístěné v severovýchodní části u nichž uplynula tlecí doba dle č. 5 bodu 7, je
povinna oprávněná osoba přemístit a to současně se zřízením nového místa v části nově
zbudované.
11. Hrobová místa v nově zbudované části jsou určena pouze pro osoby, které mají pronajaté
hrobové místo v severovýchodní části a to v návaznosti na provedenou rekonstrukci hřbitova.
12. Správa pohřebiště si vyhradila právo, že v nové části hřbitova
jednotlivá pole budou
obsazována postupně dle číslování a pořadí nesmí být měněno. O rozdělení a obsazování
hrobových míst je vedena evidence v hřbitovním plánu a hřbitovní matrice správou
pohřebiště.
Čl. 6
Propůjčení místa pro hrobku
1. Přidělení místa pro hrobku je podmíněno bezprostředním započetím
prací na stavbě
hrobky.
2. Místo na hrobku se zapůjčuje zpravidla na 20 let. Správa pohřebiště potvrdí zapůjčení
místa vždy písemně. Tímto písemným potvrzením se pak právo k místu prokazuje.
3. Tlecí doba pro hrobky je stanovena okresním hygienikem podle věstníku vlády pro NV
ze dne 12. 9. 1988 za dobu 20 let.
4. Výše poplatku za pronájem hrobky bylo schváleno obecním zastupitelstvem samostatným
výměrem.
Čl. 7
Způsob ukládání do hrobu, hrobky
1. Těla zemřelých se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud důležitý
obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu.

2. Správa pohřebiště může na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo místo propůjčeno,
povolit, aby do téhož hrobu byla uložena těla dalších zemřelých příslušníků rodiny /tzv.
rodinné hroby/ popř. i osob nepříbuzných. Do hrobky lze další těla uložit kdykoliv, pokud je v
ní volné místo.
3. Před ulynutím tlecí doby mohou být do hrobu ukládána další těla zemřelých jen se
souhlasem okresního hygienika za podmínek jím stanovených.
Čl. 8
Způsoby ukládání zpopelněných ostatků
1. Zpopelněné ostatky se zásadně ukládají do země v popelnici (urně). Urny se ukládají do
země /hrobu, nebo hrobky/ ve zvláštních betonových schránkách.
2. Není-li proti tomu námitek z důvodu architektonických, může správa pohřebiště povolit,
aby urna byla uložena do výklenku v náhrobku /zpravidla uzavřeného/, nebo zvláštní
ochranné schránky bezpečně připevněné k náhrobku.
3. Při ukládání zpopelněných ostatků se řídí správa pohřebiště přáním objednatele pohřbu - čl.
9.
Čl. 9
Stavba náhrobků a hrobek
1. K vybudování jakékoliv stavby na hřbitově nebo k úpravě stavby již existující je třeba
předchozího souhlasu správce hřbitova.
2. Při provádění stavby nebo při její úpravě se provádějící musí podřídit pokynům správce
hřbitova. V zásadě platí pro provádění staveb:
a) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány se zřetelem
na únosnost půdy
b) pohřbívají plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu nejméně 80 x 200 cm, u hrobu
dětského 60 x 160 cm
c) uličky mezi hroby musí být nejméně 30 cm
d) vrstva hlíny, určená k pokrytí rakve v hrobu musí být nejméně 140 cm se zřetelem k
úrovni okolí hrobu
e) přední a zadní hrany rámů musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami
sousedních. Velikost hrobů včetně rámů je stanovena v plánu hřbitova a není dovoleno ji
měnit.
Velikost - jednohrob nebo hrobka 120 x 250 cm
dvojhrob nebo hrobka 210 x 250 cm
dětský hrob nebo hrobka 100 x 180 cm
f) v nově zbudované části je stanoven jednotný rozměr projektem
g) rám zbudovaný Obecním úřadem v nově zbudované části je povinen nájemce si odkoupit
h) při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny
ch) při svažitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány
3. Po ukončení prací provádějící je povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí a
odklizení zbylého materiálu.
4. Vybudované stavby nelze bez souhlasu správy pohřebiště odstraňovat ani prodávat třetím
osobám. Bez písemného souhlasu správy pohřebiště nelze vynášet části náhrobků, hrobové
ozdoby apod.

Čl. 10
Stromy a keře
Stromy a keře lze vysazovat i na propůjčených místech pouze po předchozím písemném
souhlasu správy pohřebiště. Vysázené stromy a keře se stávají majetkem vlastníka pozemku,
na němž je pohřebiště. Správa pohřebiště je může, uzná-li to za vhodné, z hlediska celkové
péče o pohřebiště kdykoliv odstranit.
Čl. 11
Lavičky
Lavičky lze na pohřebišti umísťovat jen po předcházejícím souhlasu správy pohřebiště, která
může stanovit i tvar lavičky, popř. i způsob jejího upevnění. Všichni návštěvníci mohou pak
lavičky užívat volně.
Čl. 12
Provádění prací na pohřebišti
1. Těla zemřelých do hrobu smějí ukládat zaměstnanci správy pohřebiště k tomu určení, nebo
na přání příbuzní zemřelého. Uložení zpopelněných ostatků smějí provádět s vědomím správy
pohřebiště.
2. Výkopy a práce všeho druhu, zejména kopání, formování, obkládání hrobů a dláždění,
smějí provádět pouze osoby určené k tomuto správou pohřebiště, pokud nepovolí výjimku.
3 Na propůjčených místech provádějí údržbu sami majitelé nebo osoby jim blízké, popř.
zaměstnanci podniku jimi objednaní. /Vysazování květin, uhrabování okolí hrobu apod./.
Čl. 13
Zánik práva k místu, zrušení hrobu, odstranění náhrobku
1. Po uplynutí doby, na niž je správa pohřebiště povinna propůjčit místo (čl. 6), zanikne právo
k místu, jestliže:
a) poměry na pohřebišti /zejména nedostatek míst/ neumožňuje propůjčení místa na delší
dobu
b) není zaplaceno na obnovu /prodloužení/ práva k místu
c) má být pohřebiště nebo jeho část z úředního rozhodnutí zrušena, nebo jinak upravena
d) místo není udržováno v dobrém stavu
Podmínkou pro zánik práva k místu je, že správa pohřebiště nejméně 6 týdnů předem
upozornila oprávněného na tyto skutečnosti a pokud jde o písmeno b) a d), že oprávněný před
uplynutím této lhůty nezaplatil nebo nesjednal nápravu.
2. Zanikne-li právo k místu, vyzve správa pohřebiště oprávněného a to v případě, kde není
známa jeho adresa, veřejnou vyhláškou, aby do 6ti týdnů odstranil náhrobky. Pokud ve
stanovené době se nestane náprava, odstraní je a uskladní správa pohřebiště na náklad a
nebezpečí oprávněného. Po uplynutí jednoho roku od zániku práva naloží s takovými
předměty, pokud se vlastník o ně nepřihlásí, jako s věcmi nikomu nenáležejícími.

3. Hroby a hrobky, o nichž rozhodl odbor kultury Okresního úřadu, že mají kulturní hodnotu,
nebo význam uměleckého díla, nesmějí být odstraněny ani nijak poškozeny po uplynutí doby,
na kterou bylo místo propůjčeno.
Čl. 14
Péče o propůjčené místo
1. Oprávněná osoba je povinna udržovat propůjčené místo v řádném stavu.
2. Shledá-li správa pohřebiště závady, vyzve oprávněného, aby je v přiměřené době odstranil.
Nestane-li se tak, nebo není známa adresa oprávněného, anebo je-li nebezpečí z prodlení,
učiní správa pohřebiště nutná opatření na účet oprávněného.
3. Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice, věnce a jiné ozdoby, může dát správa pohřebiště
sama z jednotlivých míst odstranit.
Čl. 15
Rozsvěcování světel
Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou umístěna ve svítilnách, nebo jsou jiným
způsobem zabezpečena. Správa pohřebiště může v odůvodněných případech rozsvěcování
omezit nebo vůbec zakázat. Svíčky lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
Čl. 16
Přístup na pohřebiště
1. Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně. Správa hřbitova však může ve zvláštních
případech, např. z důvodu bezpečnosti, přístup veřejnosti omezit.
2. Dětem do 8 let je povolen vstup na hřbitov pouze v doprovodu dospělých.
3. S motorovými vozidly lze na pohřebiště vjíždět jen se souhlasem správy hřbitova. Jízda na
kole je v celém areálu hřbitova zakázána.
Čl. 17
Chování na hřbitově
l. Návštěvníci hřbitova jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa.
2. Uschlé kytice a věnce smějí být odkládány pouze na místech k tomu určených.
3. Je zakázáno vodit na hřbitov psy.
Čl. 18
Trestní ustanovení
Porušování ustanovení tohoto řádu může být (nejde-li o trestný čin) stíháno podle zákona
ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, zakládá-li skutkovou podstatu přestupku.
Čl. 19

Účinnost
Tento řád nabývá účinnosti dne 1. července 1998.
Schváleno obecním zastupitelstvem dne 11. 6. 1998.

..........
Vaculík Martin
zástupce starosty

...........
ing. Svozil Milan
starosta obce

