ŘÁD

PO H Ř EBI ŠŤ

Článek I. - Správa pohřebišť
1. Správu pohřebišť provozují Technické služby Nová Paka, Na Horce 77, 509 01 Nová Paka, dále jen správce
pohřebiště.
2. Správce pohřebiště je povinen pečovat o jeho čistotu a vzhled, provádí drobnou údržbu cest a oplocení, výsadbu a
údržbu zeleně. Po dohodě zabezpečuje kopání hrobů a některých ostatních služeb souvisejících s pohřebnictvím
(viz. ceník).
3. Správce pohřebiště dohlíží na dodržování řádu, dbá na urbanistickou úpravu. Předkládá návrhy na rozvoj,
modernizaci a rozšiřování pohřebiště.
Článek II. - Působnost řádu pro pohřebiště
1. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na městský hřbitov a dále na hřbitovy v obcích Podlevín, Vrchovina, Štikov,
Přibyslav, Valdov, Pustá Proseč, Studénka, jejichž součástí jsou:
a) místa pro jednohroby
b) místa pro dvojhroby
c) urnová místa
d) místa pro hrobky.
2. Řád pohřebiště je závazný pro správce pohřebiště, pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele
pohřebních a jiných úkonů, objednatele služeb, nájemce hrobových a urnových míst, návštěvníky a osoby, které
zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí práce.
Článek III. - Přístup na pohřebiště
1. Pohřebiště jsou veřejnosti přístupná:
Městský hřbitov v Nové Pace

duben – říjen
listopad – březen

Svátky vánoční, velikonoční, památka zesnulých

8:00 – 19:00 hod.
8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 20:00 hod.

Na ostatní hřbitovy v obcích, které jsou ve správě Technických služeb Nová Paka, není přístup časově omezen.
2. Dětem do 8 let je povolen přístup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Každý návštěvník je povinen do stanovené uzavírací hodiny bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.
4. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen se souhlasem správce pohřebiště a za jim
stanovených podmínek.
Článek IV. - Chování na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa. Není dovoleno dělat hluk,
používat tranzistorové přístroje, kouřit, požívat alkoholické nápoje, nechávat volně pobíhat zvířata a odhazovat
odpadky. Dále není dovoleno jezdit na kole, kolečkových bruslích a obdobných sportovních prostředcích.
S dětskými kočárky lze jezdit pouze po hlavních cestách.
2. Zakazuje se odebírat vodu pro soukromé účely mimo hřbitov.
Článek V. - Pronajímání místa pro hrob, hrobku nebo urnu
1. Správce pohřebiště pronajímá místo pro hrob, hrobku i pro urnu zpravidla na dobu 10-ti let. Výjimku délky doby
pronájmu povoluje v odůvodněných případech ředitel Technických služeb Nové Paky. Pronájem místa nabývá
objednatel podle smlouvy se správou pohřebiště nájemní právo k místu, které ho opravňuje do něho uložit ostatky,
místo zdobit či jinak upravit a postavit u něho pomník a disponovat s ním v souladu s tímto řádem a platnými
právními předpisy.
2. V případě úmrtí uživatele přechází právo k místu na jeho zákonné dědice. Jinak lze toto právo převést nebo rozšířit
na jinou osobou jen se souhlasem správy pohřebiště.
3. Nájemce je povinen správci pohřebiště neprodleně oznámit změnu svého bydliště, jména, adresy.
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4. Nájemce nemá právo zřizovat k najatému místu pronájem.
5. Správce pohřebiště písemně upozorní nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím
ukončením. Není-li mu znám trvalý pobyt nájemce, uveřejní tuto skutečnost na veřejném pohřebišti obvyklým
způsobem.
Článek VI. - Zánik práva k místu
1. Právo k místu zaniká, je-li pohřebiště zrušeno.
2. K zániku práva k místu dojde, neumožňují-li poměry na pohřebišti (úprava pohřebiště, hygienické důvody, spodní
voda apod.) další nájem hrobového místa.
3. Právo k místu rovněž zaniká, není-li úhrada za obnovu (prodloužení) užívacího práva k místu zaplacena nejpozději
do 6 týdnů, po skončení platnosti předchozí nájemní smlouvy. Není-li známa adresa oprávněného uživatele,
upozorní správa pohřebiště na tuto skutečnost veřejnou vyhláškou, vyvěšenu po dobu 6 týdnů u vchodu pohřebiště
na vyhrazeném místě.
4. Zanikne-li nájemní právo k místu, je uživatel (vlastník) povinen odstranit hrobové příslušenství. Neučiní-li tak do 6
týdnů, může jej správa pohřebiště odstranit a uskladnit na náklad a nebezpečí uživatele (vlastníka). Hrobové
příslušenství, o které se vlastník do 1 roku od zániku užívacího práva k místu nepřihlásil, bude pokládáno za
opuštěné a bude s ním naloženo podle § 1045 OZ o nabývání opuštěné věci státem.
Článek VII. - Ukládání zpopelněných ostatků a zemřelých
1. Zemřelí mohou být na pohřebišti ukládáni jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště, který vede řádnou
evidenci o místě a způsobu uložení.
2. Zpopelněné ostatky se ukládají v urně do země nebo sklípků.
3. Těla zemřelých a zpopelněné ostatky zemřelých je možné uložit do hrobu jen v tom případě, kdy uplynula tlecí
doba naposledy uloženého těla zemřelého. Délka tlecí doby na všech hřbitovech, které jsou ve správě Technických
služeb Nové Paky, je 10 let. V jihozápadní třetině městského hřbitova Nová Paka (oddíl 7-8) je tlecí doba 20 let.
Tato část je však vyhrazena pouze pro zřízení urnových míst. Zde je další ukládání zemřelých do hrobů zakázáno.
4. Správa pohřebiště může povolit uložení uren i na náhrobek v jeho výklencích nebo ve zvláštních ochranných
schránkách bezpečně připevněných k náhrobku.
Článek VIII. - Péče o místo
1. Nájemce místa na pohřebišti je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, rovněž je povinen čistit prostory
po stranách hrobu, půl cesty před hrobem a půl prostoru za hrobem.
2. Shledá-li správce pohřebiště závady, vyzve nájemce, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce
zjištěné závady ve stanoveném termínu, bude správce pohřebiště postupovat ve smyslu § 26 zákona č. 256/2001
Sb.
3. Zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce a kytice je nájemce povinen odstranit a odnést na určené místo. Je
nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty za pomníky.
4. Stromy a keře lze vysazovat na pohřebišti i na propůjčených místech pouze po předchozím písemném souhlasu
správy pohřebiště. Vysázené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště a o jejich odstranění, případně jiné úpravě
může rozhodnout jen správa pohřebiště, do jejíž správy patří veškerá zeleň na pohřebišti.
5. Správa pohřebiště nepovoluje další umisťování skříněk a laviček na pohřebišti.
6. Svítidla lze na pohřebišti rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena.
Článek IX. - Stavby a provádění prací na pohřebišti
1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky, náhrobku, rámu,
je třeba prokazatelný souhlas správce pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je
takového povolení zapotřebí.
2. Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící povinen řídit se podmínkami stanovenými správcem
pohřebiště, zejména pokud jde o rozměry, tvar stavby, provedení její výzdoby a o druh použitého materiálu.
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3. Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové
zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
4. Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody.
5. Pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu 80 cm x 200 cm, u hrobky nejméně 90 cm x 200 cm, u
dvojhrobu 160 cm x 200 cm, u urnového hrobu 80 x 60 cm. U nově zakládaných oddělení pohřebiště musí být
stěny mezi jednotlivými hroby vzdáleny 60 cm. Přední a zadní hrany rámů hrobů a hrobek musí být v jedné přímce
s předními a zadními hranicemi rámů sousedních hrobů a hrobek.
6. Vrstva zeminy, určená k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 1,20 m se zřetelem k úrovni okolí hrobu. Hloubka
hrobu musí být u dospělých osob a dětí nad 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10-ti let 1,2 m.
7. Jednotlivé části náhrobků musí být mezi sebou kotveny.
8. Kopání hrobů a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů, ukládání těl zemřelých, ostatků a popela,
smějí provádět výhradně pracovníci firem mající k tomu oprávnění. Též práce řemeslné či umělecké mohou na
pohřebišti vykonávat jen oprávněné firmy. Výše uvedené práce mohou oprávněné firmy vykonávat pouze se
souhlasem správce pohřebiště.
9. Projekt i stavební stav hrobky musí odpovídat požadavkům hygienicko-epidemiologické služby.
10. Pořizovatel provádí veškeré stavby a jejich úpravy na vlastní náklady a nebezpečí a je povinen udržovat je v
řádném stavu.
11. V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze
užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Po ukončení prací je provádějící
stavebník povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do původního stavu, včetně odklizení
materiálu a zeminy a to ve lhůtě do 48 hodin po ukončení prací.
12. Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky a stavby, které
ohrožují bezpečnost okolí, může správce pohřebiště odstranit na náklad vlastníka, jestliže tento sám nezjedná v
dané lhůtě nápravu. I bez upozornění může správce pohřebiště v takových případech odstranit stavby, které brání
řádnému a bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohřbu, nebo kde je nebezpečí vzniku škody nebo havárie.
Odstraněné hrobové příslušenství ponechá správce pohřebiště na místě na riziko vlastníka u hrobového místa nebo
je převeze na jiné vhodné místo. O tomto opatření vyrozumí správce pohřebiště vlastníka.
13. Vybudované stavby či jejich části lze z pohřebiště odstraňovat nebo je převést na jiného majitele pouze se
souhlasem správy pohřebiště.
14. Texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.
15. Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých
povinností. Vlastníku hrobového příslušenství nevzniká zvláště nárok na náhradu škody v případech, kdy kořeny
stromů a keřů i z náletů apod. porušují stavbu (náhrobky, rámy, desky apod.) nebo jejich základy.
16. Zakazuje se jakékoli umisťování různých nabídek a reklam firem i soukromých osob ve všech prostorách hřbitova
a jeho bezprostředním okolí s výjimkou místa k tomu vyhrazenému správcem pohřebiště a po jeho předchozím
odsouhlasení.
17. Nesplnění výše uvedených podmínek je důvodem k odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele.
Článek X. - Závěrečná ustanovení
1. Porušování ustanovení tohoto řádu může být stíháno podle platných předpisů.
2. Správce pohřebiště zajistí vyvěšení tohoto řádu na všech hřbitovech, které má ve správě.
3. Tento řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Nové Pace, dne 1.5.2018

Technické služby Nova Paka
Jiří Bičiště
ředitel
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