ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ÚPICE
Provozovatelem veřejného pohřebiště je město Úpice podle § 16 odst.1
zákona č.256 Sb. ze dne 29.6.2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19
citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.
Pohřebiště je umístěno v ul.Chelčického na č.p. 531 a 533/1 k . ú. Úpice.
Správce hřbitova: Technické služby města Úpice
Plickova 842, 542 32 Úpice
Odpovědná osoba: Zdeněk Jirouch – vedoucí TSMÚ
tel. 499882621
fax. 499882810
IČO: 00053015
Provozní doba: prosinec – březen
duben – listopad

8.00 – 16.00 hod.
7.00 – 19.00 hod.

Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na hřbitov a urnový háj v Úpici.
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Článek l
Funkce hřbitova
Hřbitov je veřejné zařízení, určené k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo
ukládání jejich zpopelněných ostatků. Společenské poslání hřbitova a úcta
k památce zemřelých vyžadují, aby na hřbitově byl dbáno všech zdravotních,
hygienických, estetických a jiných předpisů a bylo udržováno tak, jak to
odpovídá ušlechtilým lidským vztahům a kulturní vyspělosti naší společnosti.
Článek 2
Výkon správy hřbitova
Na základě zřizovací listiny provádějí Technické služby města Úpice správu
hřbitova s péčí řádného hospodáře a jsou především povinny:
* pečovat v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled hřbitova, zejména s výsadbou
zeleně, úpravou cest, udržování čistoty a pořádku na hřbitově
* pravidelně vyvážet kontejner na odpad z květinových darů
* provádět potřebná opatření, aby hřbitov plnil svoje společenské poslání
* dbát, aby nebyla narušována pietní místa
* déle pečovat o kapli, která slouží k pietním obřadům a správce jí za tímto
účelem pronajímá
* pečovat o márnici, kde jsou uložena těla
* pečovat o domek, který slouží pro provozní účely a sklady hřbitova
Správce hřbitova odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství,
které zavinil porušením svých povinností. Vlastníku hrobového
příslušenství nevzniká zvláště nárok na úhradu škody z tohoto důvodu, že
např. kořeny stromů, keřů, živelné pohromy apod., porušily hrobové
příslušenství včetně základů.
Správce hřbitova je povinen vést evidenci propůjčených pohřbívacích míst
podle jednotlivých druhů míst hrobkových, rodinných hrobů, urnových
míst a provedených rozptylů nebo vsypů popele do společného hrobu.
Tuto evidenci vede na kartách nebo zápisem do knihy.
Článek 3
Rozdělení hřbitova
Hřbitov je rozdělen na jednotlivá oddělení s místy pro hrobky, hroby,
urnová místa (jamky a pomníky) a rozptylovou loučku.
Zvláštní prostor je vyhrazen pro ukládání uren, popela, o jejichž uložení se do
jednoho roku od zpopelnění nikdo nepostaral (společné pohřbívací místo).
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Pro smuteční obřady je určena místní kaple, kterou správce hřbitova pronajímá za tímto účelem.
Článek 4
Způsob ukládání do hrobu (hrobky)
Těla zemřelých se ukládají na hřbitově do hrobů nebo hrobek se
souhlasem správce pohřebiště, pokud krajský hygienik nestanoví jinak,
Správa hřbitova může povolit na žádost nebo se souhlasem toho, komu
bylo místo pro hrob propůjčeno, aby do téhož hrobu byla uložena těla
dalších příslušníků rodiny nebo jiných osob nepříbuzných. Do hrobky lze
další těla uložit, je-li v ní volné místo.
Před uplynutím tlecí doby 10-ti let mohou být do téhož hrobu uloženy
další lidské ostatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy
pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit
nejméně l metr.
Těla zemřelých, o něž nikdo neprojevil zájem, může MěÚ na svoje náklady
uložit na volné místo na hřbitově, nebo tělo zpopelnit a popel vložit do
společného hrobu nebo rozptýlit.
Článek 5
Uložení zpopelněných ostatků
Zpopelněné ostatky se mohou ukládat na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a to bez ohledu na to, v kterém krematoriu byl
zemřelý zpopelněný.
Tyto ostatky se ukládají podle přání zemřelého nebo objednatele pohřbu
v urně do hrobů nebo urnových míst. Urny lze ukládat ve zvláštní schránce
nebo bez ní.
Správce pohřebiště může povolit uložení urny i na náhrobek v jeho
výklencích nebo ve zvláštních ochranných schránkách bezpečně
připevněných k náhrobku, pokud tomu nebrání estetický vzhled místa
nebo jiné důvody.
Uložením urny do hrobu však nesmí být omezeno pohřbívání těl v rakvi,
pokud krajský hygienik nestanovil jinak (např. zákaz pohřbívání těl do
země z důvodů zdravotních či obecného zájmu apod.).
Rozptyl nebo vsyp zpopelněných ostatků se provádí na rozptylové loučce.
Článek 6
Vyzvednutí pohřbených ostatků
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Ostatky zemřelých (v rakvi nebo urně) mohou být z pohřbívacího místa
vyzvednuty jen výjimečně se souhlasem uživatele místa, popřípadě
spoluuživatelů, jde-li o osoby jemu blízké a ostatky zemřelého zůstávají
na stejném místě, na němž byly původně uloženy.
K vyzvednutí nezetlelých ostatků – exhumace, je třeba souhlas okresního
hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo
státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal.
Článek 7
Propůjčení místa
Správce hřbitova je povinen propůjčit místo pro uložení těla nebo urny.
Tlecí dobu stanoví krajský hygienik s přihlédnutím k hydrogeologickému
složení půdy. Tato doba však nesmí být kratší než 10 let a uživatel je
povinen poplatek uhradit předem.
Správce pohřebiště je povinen propůjčit místo pro urnu n dobu 10-ti
let, poté platí článek 8,9a 10.
Umožňují-li to poměry na pohřebišti, může správce hřbitova propůjčit
místo ještě na delší dobu, nejdéle však na dobu 20-ti let.
Bude-li rozhodnutím majitele hřbitova vysloven na hřbitově zákaz
pohřbívání těl do země nebo rozhodnuto o zrušení hřbitova k určitému
termínu, umožní správce hřbitova zpravidla ukládání zpopelněných
ostatků do rodinných hrobů, hrobek a urnových míst, nebo rozptyl či vsyp
popele i nadále. O tom je povinen informovat uživatele pohřbívacích míst
vyhláškou na obvyklých místech.
Pronájem konkrétního míst, budov za účelem piety, dočasné uložení těla
v márnici nebo tyto místa za jiným účelem, může smlouvě propůjčit pouze
správce hřbitova.
Článek 8
Propůjčení místa pro hrobku
Za hrobku se nepovažuje vyzděný hrob.
Místo pro hrobku se zpravidla propůjčuje na dobu 20-ti let. Správce
hřbitova potvrdí propůjčení tohoto místa vždy smluvně. Tímto potvrzením
se pak právo k místu prokazuje.
Článek 9
Právo k místu a jeho obsah
Propůjčením místa nabývá objednatel (uživatel) podle uzavřené nájemní
smlouvy se správcem hřbitova právo k místu, které ho opravňuje uložit do

5
něho ostatky zemřelého, místo zdobit nebo jinak upravit, postavit u něho
pomník popř.další hrobová příslušenství, pokud je to možné a nenarušuje
to přístup k sousedním hrobům. Přitom je však povinen podřídit se
stanoveným zásadám estetického vzhledu hřbitova, za jehož dodržování
správce hřbitova odpovídá. Nevhodnou výzdobu místa nebo hrobového
příslušenství, které narušuje vzhled, může správce pohřebiště dát odstranit
na náklady uživatele.
Užívací právo k hrobovému místu přísluší tomu, komu bylo propůjčeno
s prvnímu pohřbení. V případě jeho úmrtí přechází právo na jeho zákonné
dědice. Je-li jich více, přechází toto právo na všechny, pokud některý
z nich se výslovně nevzdá.
Převést nebo rozšířit užívací právo k hrobovému místu na jinou osobu
lze jen se souhlasem správce pohřebiště a všech spoluuživatelů, pokud jsou
správci známy.
Propůjčením místa nevzniká oprávněnému uživateli k pohřbívacímu
místu právo vlastnické.
Každý, kdo předloží smlouvu a doklad o zaplacení úhrady za užívání
místa, se považuje za osobu oprávněnou místem disponovat nebo
prodloužit právo k němu zaplacením úhrady za jeho užívání na další
období. Jeho opatření a platba se pokládají za úkony prováděné jménem
oprávněného uživatele.
Důsledky zneužití, ztráty, odcizení nebo půjčení nájemní smlouvy
postihují uživatele, pokud tyto skutečnosti neohlásí správci hřbitova.
Neučiní-li tak, nemá právo uplatňovat nároky vůči správci hřbitova.
Uživatel je povinen zajistit si sepsání nájemní smlouvy k užívacímu
právu. Tuto smlouvu je nutno předložit před každým pohřbením a provést
úhradu na dalších 10 let.
Právo k pohřbívacímu místu, které bylo propůjčeno na delší než tlecí
dobu (20 let, na věčné časy) trvá, pokud existuje původní uživatel nebo
jeho právní zástupci.
Článek 10
Zánik práva k místu, zrušení hrobu a odstranění náhrobku
Právo k místu zaniká:
* nedovolují-li poměry na pohřebišti (nedostatek míst, jiná úprava
pohřebiště, hygienické důvody, spodní voda apod.) propůjčení místa
na delší dobu, nebo odmítne-li správce hřbitova další prodloužení
z důvodu, že místo není náležitě udržováno a uživatel přes upozornění
neobjedná u příslušné organizace jeho uvedení do řádného stavu nebo
neučiní řádná opatření k nápravě u správce hřbitova. Správce hřbitova
je však povinen o tom předem vyrozumět uživatele

*

*

*
*

*

6
není-li sepsána nájemní smlouva k užívanému místu a nebo provedena
úhrada za obnovu užívacího práva nejpozději do konce kalendářního
roku a nebo uživatel nenahlásil změnu adresy a tím znemožnil správci
upozornit na projití lhůty
u hrobových míst lze propůjčení zrušit v případech, kdy toto místo není
řádně udržováno, působí dojem místa opuštěného a od posledního
pohřbívání těla v rakvi nebo urny uplynulo více jak 20 let, nebo kdy
hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost a uživatel na výzvu správce
o sjednání nápravy v přiměřené lhůtě nereagoval.
Pokud z uvedených důvodů půjde o zrušení hrobového místa
propůjčeného na tzv.“věčné časy“ postupuje správce hřbitova podle
zvláštního návrhu na řešení některých aktuálních otázek v pohřebnictví.
má-li být rozhodnutím majitele hřbitova hřbitov nebo jeho část zrušena,
uzavřena nebo jinak upraven , postupuje se podle zvláštního předpisu
náhrobky a ostatní hrobové příslušenství, které vlastníci neodklidí ve
lhůtě l roku, budou uskladněny na jejich náklad a nebezpečí. Pokud se o
ně do 1 roku od zániku práva k místu vlastníci nepřihlásí, bude
pokládáno za opuštěné a stane se vlastnictvím státu. Na tyto důsledky je
povinen správce hřbitova uživatele předem upozornit (pakliže je známa
adresa)
pohřbívací místa a hrobová příslušenství, která mají kulturní význam,
nesmí být zrušena bez předchozího souhlasu příslušného orgánu státní
památkové péče.
Článek 11
Rozptyl

Rozptyl nebo vsyp popele lze provést na přání projevené zemřelým za
jeho života nebo objednatele pohřbu.
Rozptyl se provádí na místě k tomuto účelu schváleném, tj.na rozptylové
loučce.
O provedeném rozptylu vede správa pohřebiště evidenci. V záznamu
musí být uvedeno jméno a příjmení zemřelého, jeho poslední bydliště, den
narození, den úmrtí a zpopelnění, jakož i den a místo rozptylu.
Článek 12
Stavby na hřbitově
K budování jakékoli stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již
existující (např.hrobky, náhrobků, rámů apod.) je třeba předchozího
souhlasu správce hřbitova. Tím však není nahrazen souhlas majitele
hřbitova, pokud je takého souhlasu třeba zvláštních předpisů (stavební
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řízení).
Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící povinen se
podřídit podmínkám stanoveným správou a to zejména pokud jde o
rozměry a tvar stavby, provedení její výzdoby a o druh použitého
materiálu.
Pro provádění staveb na pohřebišti platí tyto zásady:
a/ základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány
se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do
pohřbívací plochy
b/ dno hrobu musí být neméně 50 cm nad hladinou podzemní vody
c/ pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech:
- u hrobu nejméně 110 x 230 cm
- u hrobky nejméně 110 x 230 cm
- u urnového hrobu nejméně 100 x 100 cm
- u pomníku v urnovém háji nejméně 100 x 100 cm
d/ hloubka hrobu musí být u dospělých osob a dětí do 10 let nejméně 1,5m
e/ uličky mezi hroby (hrobkami) musí být nejméně 30 cm široké, na
starých hřbitovech, kde tato podmínka není splnitelná, je možno hroby
(rámy) sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojice
hrobů (rámů)
f/ stěny mezi jednotlivými hroby musí být nejméně 60 cm
g/ vrstva zkypřelé hlíny, určená k zakrytí rakve s lidskými ostatky v hrobě
musí být nejméně 120 cm se zřetelem k úrovni okolí hrobu
i/ při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny a
odstupňovány
j/ texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti i pietě
pohřebiště, není dovoleno na náhrobních deskách i jiných místech
hrobového příslušenství a hrobového místa vůbec, umísťovat nevhodné
nápisy nebo symboly z doby německé nacistické okupace připomínající
ideologii, existenci, tituly, hodnosti a příslušnost k fašistickým
organizacím, totéž platí i pro dobu komunistického totalitního režimu,
nebo příslušnosti do některé sekty
k/ stavbu hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit jen u cest
nejméně 3m širokých, pokud uživatel bude žádat pokrytí pevnou deskou
u hrobu mimo tyto cesty, může správa hřbitova mu k tomu dát vyjímečně
povolení, bude-li váha desky taková, aby k jejímu zvednutí a odnesení na
cestu nebylo třeba použít mechanismů a nehrozilo nebezpečí úrazu
Článek 13
Úhrada za hřbitovní služby
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Úhrada za propůjčení pohřbívacího místa a služby hřbitovní jsou
stanoveny ceníkem. Cenu za požadovanou službu uhradí objednatel
předem na dobu určenou hřbitovním řádem, tj. na 10 let anebo před
každým dalším uložením těla do hrobu.
Styk se zahraničními zájemci: zajištění pohřbu zajistí pohřební služba,
ostatní záležitosti zajišťuje majitel společně se správcem hřbitova.
Pokud rozhodnutím majitele hřbitova má dojít ke zrušení hřbitova, nebo
jeho části, platí uživatelé pohřebních míst úhradu za propůjčené místo
poměrnou částkou do doby zrušení pohřebiště.
Článek 14
Jiné úpravy
Stromy a keře lze vysazovat i na propůjčených místech jen po
předchozím písemném souhlasu správy hřbitova. Vysazené stromy a keře
se stávají součástí hřbitova. Správa hřbitova je může kdykoliv odstranit,
uzná-li to za vhodně z hlediska celkové péče o hřbitov.
Lavičky lze na pohřebišti umísťovat jen po předchozím souhlasu správy
hřbitova, která může stanovit rozměry a způsob upevnění lavičky. Všichni
návštěvníci hřbitova pak mohou lavičky volně užívat. Povolení k umístění
lavičky může být kdykoli odvoláno.
Nájemce provádí všechny stavby a jejich úpravy na vlastní nebezpečí a je
povinen udržovat je v řádném stavu.
Po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o
vyčištění okolí od zbylého materiálu a uvedení do řádného stavu (k tomuto
účelu neslouží kontejnery na odpad).
Vybudované stavby nebo jejich části (hrobové příslušenství, ozdoby
apod.) lze ze hřbitova odstraňovat nebo je převést (prodat) na jiného jen se
souhlasem správy hřbitova.
Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy
stanovené podmínky, a stavby, které ohrožují bezpečnost, může správa
hřbitova odstranit na náklad vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané
lhůtě nápravu.
I bez upozornění může správa hřbitova odstranit stavby na náklad
vlastníka v případech, kde brání správnému a bezpečnému vykopání
hrobu a spuštění rakve, nebo kde je nebezpečí z prodlení.
Odstraněné stavební příslušenství ponechá správa hřbitova na
nebezpečí vlastníka hrobu nebo je převeze na jiné vhodné místo. O tomto
opatření vyrozumí správa hřbitova vlastníka, pokud zná jeho jméno a adresu.
Správa hřbitova odpovídá pouze za ty škody, které zavinila porušením
svých povinností, vlastníku hrobového příslušenství nevzniká zvláště nárok
na náhradu škody z toho důvodu, že kořeny nebo růst stromů, keřů apod.
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porušují stavbu (náhrobky, rámy, desky apod. nebo jejich základy) nebo z
toho důvodu, že došlo k odcizení nebo poškození stavby či hrobového
příslušenství neznámým pachatelem nebo jinou firmou.
Článek 15
Provádění prací na hřbitově
Správa hřbitova je povinna poskytovat služby, které jsou spojeny se
správou pohřebiště a patří k jejich základním úkolům. Služby se poskytují
jako placené.
Výkopy hrobů a stavební práce všeho druhu, zejména formování a
obkládání hrobů, ukládání těl zemřelých a zpopelnění jejich ostatků,
rozptyl a ukládání do společných hrobových míst, provádějí oprávněné
osoby se souhlasem správce hřbitova, který jim tuto činnost smluvně uložil
nebo na každou akci samostatně.
Jednoduché práce nutné k údržbě a výzdobě hrobových míst (vysazování
a pokládání květin, zalévání, uhrabování okolí hrobu apod.) si provádějí
uživatelé sami.
Z estetických důvodů není přípustné na loučku rozptylu pokládat
květinové dary. K tomuto účelu je vyhrazeno zvláštní místo. Všechny věci
Tohoto druhu, uložené mimo vyhrazené místo, je správa hřbitova
oprávněna odstranit.
Práce řemeslné nebo umělecké provádějí na pohřebišti jen oprávněné
firmy nebo osoby pro tyto práce kvalifikované se souhlasem správy
hřbitova.
Článek 16
Péče o propůjčené místo
Oprávněný (uživatel) je povinen udržovat propůjčené místo a jeho okolí
v řádném stavu. O společné hroby nebo společné urnové místo pečuje
správa hřbitova.
Shledá-li správa hřbitova závady, vyzve oprávněného, aby je v přiměřené
lhůtě odstranil, nestane-li se tak nebo není-li známa adresa, případně je-li
zde nebezpečí z prodlení, je správa hřbitova oprávněna učinit nutná
opatření na účet oprávněného.
Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice, věnce a jiné netrvanlivé ozdoby
či předměty, které ruší estetický vzhled, může dát správa pohřebiště sama
z jednotlivých míst odstranit.
Světla na hřbitově lze rozsvěcovat, pokud jsou umístěna ve svítilnách
nebo zabezpečena jiným vhodným způsobem. Správa hřbitova může v
oddůvodněných případech rozsvěcení světel omezit nebo zakázat.
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Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo tj,do kontejneru u hlavní
brány.
Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro
vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
Článek 17
Čestné hroby
Památky jakož i čestné hroby a památníky jsou věcí majitele
hřbitova.
Majitel hřbitova nebo organizace jim pověřená, je povinna udržovat je
v celoročně důstojném stavu.
Přemístění je možno ze závažných důvodů uskutečnit
jen s předchozím souhlasem oprávněného orgánu.
Článek 18
Přistup na hřbitov
Hřbitov je veřejnosti přístupný v době uvedené viditelným způsobem na
bráně či jiném místě pohřebiště.
Správa však může ve zvláštních případech přístup na hřbitov
omezit.
Dětem do 15-ti let je povolen vstup na hřbitov pouze v doprovodu
dospělých osob.
Každý návštěvník je povinen do stanovené uzavírací hodiny bez
zvláštního upozornění hřbitov opustit.
S motorovými a jinými vozidly lze na hřbitov vjíždět jen se souhlasem
správce hřbitova. Jízdní kola a psi se vylučují vůbec.
Článek 19
Chování na hřbitově
Návštěvníci hřbitova jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím
pietě místa a vztahu k provozu hřbitova, řídit se pokyny správce
hřbitova.
Každý návštěvník, nájemce a oprávněná osoba vstupuje na pietní
místo na vlastní nebezpečí a je jeho povinností předcházet úrazům na zdraví
svém i jiných osob.
V zimním období, zvláště při spadu ledovky nebo sněhových vrstev, vstup
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omezen a to pouze na vlastní nebezpečí.
Zároveň je každý návštěvník povinen chovat se tak, aby nezpůsobil
poškození majetku.
Článek 20
Ostatní ustanovení, sankce
Tento Řád je právním předpisem vydaným Městem Úpice na základě
zvláštního zákona. Za porušení povinností stanovených tímto Řádem při
naplnění ustanovení příslušných zákonů (zejména o pohřebnictví a o
přestupcích) lze uložit sankce těmito zákony stanovené, škůdce dále
odpovídá za způsobenou škodu.
Za plnění povinností vyplývajících provozovatele z donucujících
ustanovení zákona odpovídá vedle správce pohřebiště provozovatel jako
ručitel, nedojde-li při zániku správce pohřebiště k přechodu nebo převodu
těchto povinností na jinou osobu, přejdou tyto povinnosti na provozovatele.
Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí správce pohřebiště a
příslušný orgán provozovatele města.
Účinnost tohoto Řádu je ke dni 1.1.2006.
Tímto dnem se ruší dosavadní řád ze dne 1.1.2003.

……………………………….
Ing. Zdeněk Peterka
starosta města Úpice

……………………………
Karel Šklíba
zástupce starosty

