
Obecně závazná vyhláška  č. 01/2002 obce Svinařov 
„Řád veřejného pohřebiště na území obce Svinařov“ 

 
|Obecní zastupitelstvo obce Svinařov se podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/00 Sb. o obcích, usneslo dne 4.12.2002 vydat podle  § 10 písm. a), d) tohoto 
zákona a v souladu s§ 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a 
o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydat tuto obecně 
závaznou vyhlášku, která stanoví základní pravidla pro provozování a správu 
veřejného pohřebiště na území obce Svinařov. 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Řád upravuje provoz pro pohřebiště na pozemku parc.č. 482, 482/1, 482/3, 
482/4, 482/5 v kat. úz. Svinařov. 

2. Provoz  pohřebiště uvedeného v čl. 1. zajišťuje Obecní úřad Svinařov. Obec 
může některými úkony smluvně pověřit subjekt, zajišťující na základě 
smlouvy péči o pohřebiště na území obce Svinařov. 

 
Článek 2 

Provozní doba pohřebiště 
 
l. Provozní doba pohřebiště bez omezení. 
 

Článek 3 
Pořádek na pohřebišti 

 
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se 

dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a 
veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat 
alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo 
nádob k tomu určených  a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení 
k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 

2. Děti do 12-ti let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé 
osoby. 

3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, 
kočkami a jinými zvířaty. 

4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, 
skateboardech a kolečkových bruslích. 

5. Vozidla (s výjímkou invalidního vozíku) mohou na pohřebiště vjíždět a 
zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění 
jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly. 



6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště 
z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na 
vymezenou dobu omezit nebo zakázat. 

7. Ukládání nádob, nářadí nebo jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem 
hrobových míst není dovoleno. 

8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých 
hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem 
zabezpečeny proti požáru. 

9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu 
z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům 
správce pohřebiště a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. 
Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště. 

10. Odpady je nutné odkládat na místa k tomu určená. 
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené 

správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. 
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se 

souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolatele 
předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., 
o právu shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů). 

13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze se souhlasem 
v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tato obecně závazná 
vyhláška. 

 
Článek 4 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 
 

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby: 
a) Pronájem hrobových míst 
b) Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských 

ostatků 
c) Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu 

pohřebiště 
d) Správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, oplocení, kaplička) 
e) Zajišťování zneškodnění vzniklých odpadů 
 

Článek  5 
Poplatek za správu a údržbu pohřebiště 

 
1. Provozovatel poskytuje pronájem hrobového místa zdarma. 
2. Poplatek za správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně 

v areálu pohřebiště, správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, 
oplocení, kaplička), zajišťování zneškodnění vzniklých odpadů a  vedení 



související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků činí 
80,-Kč za hrobové místo a rok. 

3. Odstranění  hrobového zařízení provádí provozovatel pohřebiště za poplatek 
800,-Kč nebo nájemce hrobového místa na vlastní náklady. 
Provozovatel pohřebiště je oprávněn odstranit hrobové zařízení pokud: 
a) nájemce hrobového zařízení nehradí poplatek za správu a údržbu 

pohřebiště po dobu 10-ti let 
b) nájemce hrobového zařízení po uplynutí nájemní doby 10-ti let 

neprodlouží nájemní smlouvu 
 

Článek 6 
Povinnosti provozovatele pohřebiště 

 
1. Provozovatel pohřebiště je povinen: 
a) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek 

stanovených v čl. 10 
b) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit 

přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového 
místa nebo hrobového zařízení s výjímkou případů, kdy je nezbytné, např. 
v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz 
pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, 
kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je 
omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po dobu nezbytně 
nutnou ,  dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení 
vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel 
pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu 

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, 
aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného 
charakteru a rozměrů a nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo 
vymezený prostor. 

3. Provozovatel pohřebiště pronajme místo pro hrob fyzickým nebo právnickým 
osobám na základě písemné smlouvy a zápisu do hřbitovní knihy na období 
10 let, po každém uložení zesnulého v rakvi minimálně však na tlecí dobu.  
Provozovatel je povinen po ukončení doby platnosti smlouvy tuto prodloužit 
opět na dalších 10 let. 

 
Článek 7 

Povinnosti nájemce hrobového místa 
 
Nájemce je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto: 
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 10. Před zahájením 

prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při 
provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli 



pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, 
půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora 
 záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její                     
technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště 
k trvalému užívání hrobky. 

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a zařízení  následujícím 
způsobem:  
a) Nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací 

plochy hrobového místa. 
b) 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. 

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých 
svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. 
Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel 
oprávněn toto učinit sám. 

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho 
stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud 
tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit 
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště (který 
stanoví  povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat 
je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci 
pohřebiště. 

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, 
zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který pohřebiště 
může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. 

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového 
místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren. 

6. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro 
vedení evidence pohřebiště. 

7. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště 
způsobem obvyklým na daném pohřebišti. 

8. Uložení lidských ostatků  a pozůstatků nebo jakékoli další nakládání s nimi 
provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 8. 

 
Článek 8 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků 
 

1. Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti 
vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který 
provozovatel pohřebiště stanoví. 



2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím 
minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu . Před spuštěním 
do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí 
rakve. 

 
Článek 9 

Tlecí doba 
 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí  10 let 
s tím, že v nejnižších částech pohřebiště  (přibližně od vchodu cca výškově do 
úrovně studny) může docházet k periodickému zavodňování spodního pásma 
hrobového profilu a tlecí doba se zde může prodloužit, ne však na více než 15 
let. Při pohřbívání do hrobek bude tlecí doba odvislá od způsobu provedení 
podzemní části hrobky i materiálů užitých k výrobě rakví. S přihlédnutím k výše 
uvedenému je stanovena tlecí doba v hrobkách v rozmezí 10-15 let. 
 

Článek 10 
Péče o pomníky padlých ve světových válkách 

 
1. Péče o pomníky padlých ve světových válkách je věcí úcty k památce 

padlých a vizitkou kulturnosti národa. Pomníky padlých používají právní 
ochrany a musí být vhodně udržovány a označeny. 

2. Péči o pomníky padlých ve světových válkách provádí provozovatel 
pohřebiště. 

 
Článek 11 

Sankce 
 
Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek  ve smyslu zákona č. 
200/90 Sb., o přestupcích a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

Článek 12 
Kontrola dodržování vyhlášky 

 
Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí provozovatel pohřebiště. 
 

Článek 13 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.12.2002. 
 
 
 



 
  …………………………                                                 ………………………. 
         místostarostka obce                                                                            starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno:    4.12.2002  
 
Sejmuto: 19.12.2002 


