OBEC SOUTICE
Obecní úřad čp. 104, 257 71 S O U T I C E
Zastupitelstvo obce Soutice vydalo dle ustanovení § 102, odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění a v souladu s ustanovením §16, odst.1, zákona č.256/2001 Sb., 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.

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Článek I
Úvodní ustanovení
(1) Řád veřejného pohřebiště (dále jen hřbitovní řád) upravuje provoz
veřejného pohřebiště obce Soutice – hřbitov v Souticích (dále jen hřbitov)
p. č. 92, k. ú. Soutice, v souladu s platnými právními předpisy, se
zásadami piety a se zásadami zajištěním veřejného pořádku. Hřbitovní řád
je závazný pro všechny návštěvníky hřbitova, nájemce hrobových míst,
účastníky pohřbů a subjekty provádějící na hřbitově práce související
s údržbou hřbitova.
(2)Hřbitov je přístupný veřejnosti denně v níže uvedených hodinách:
V zimním období ( od 1.října do 31. března) vždy od 09.00 h. do 18.00 h.
V letním období ( od 1. dubna do 30. září ) vždy od 07.00 h. do 20.00 h.
(3)Dětem do 8 let je vstup na hřbitov dovolen pouze v doprovodu dospělé
osoby.
(4)Do prostoru hřbitova je zakázáno vodit či vpouštět psy a jiná zvířata.
(5)Motorová a jiná vozidla, s výjimkou vozíků invalidních občanů, mohou na
hřbitovy vjíždět a zdržovat se zde jen s prokazatelným souhlasem
provozovatele hřbitova a za podmínek jím určených.
(6)Při používání svíček, lampiček a jiných svítidel jsou návštěvníci povinni
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku jiných
osob.
(7)Návštěvníci hřbitova jsou povinni chovat se v prostorách hřbitova
způsobem odpovídajícím povaze tohoto místa, za tímto účelem je zejména
zakázáno:
- v prostorách hřbitova kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné
látky,
- působit nepřeměřený hluk (např. hlasitým slovním projevem),
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- používat v prostorách hřbitovů přístroje určené pro poslech
reprodukované hudby či mluveného slova (radiopřijímače,
magnetofony apod.),
- odhazovat odpady mimo místa k tomu určená.
(8)Cesty, chodníčky na hřbitově a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným
účelům než ke kterým jsou svojí povahou určeny, je zakázáno omezovat
jejich průchodnost.
(9)Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu hřbitova pít vodu
z vodovodní výpustě. Tato voda je určena k provozním účelům a na
zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
(10)Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno zřizovat
v okolí hrobů odkládací a úschovné prostory.
(11)Uvadlé květiny, znehodnocené dekorace, zbytky svíček a další odpad
(např. rozbité nádoby) lze odkládat jen do kontejneru nebo na plochu
k tomuto účelu určenou. Je zakázáno ukládat předměty používané k údržbě
hrobu (např. nádoby na zalévání a drobné nářadí) do prostoru za hroby.
Článek 2
Provozování veřejného pohřebiště
(1)Provozovatelem veřejného pohřebiště v Souticích (dále provozovatel) je :
Obec Soutice
Obecní úřad čp. 104
257 71 S O U T I C E
IČ: 00875317
(2) Provozovatel může stanovit správce hřbitova (fyzickou nebo právnickou
osobu na základě smlouvy), jehož prostřednictvím zajišťuje provozování
veřejného pohřebiště.
Článek 3
Práva a povinnosti provozovatele hřbitova
(1)Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje:
- výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
- pohřbívání,
- provádění exhumací,
- ukládání,
- správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní
zeleně,
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- pronájem hrobových míst a
- vedení související evidence.
(2)Provozovatel pečuje o celkový vzhled hřbitova, společné hroby a
neobsazená místa na hřbitovech, o čistotu, hygienická a ostatní účelová
zařízení včetně technické vybavenosti na hřbitově.
(3)Provozovatel provádí údržbu cest a chodníků, údržbu oplocení, včetně
výsadby a následné údržby zeleně.
(4)Provozovatel uzavírá nájemní smlouvy, jejichž předmětem je hrobové
místo, místo pro urnu či místo pro vybudování hrobky za podmínek
stanovených v ustanovení § 25 zákona o pohřebnictví.
(5)Provozovatel vydává nájemci hrobového místa písemný souhlas
s pohřbením lidských pozůstatků na hřbitově na podkladě písemné žádosti
nájemce. Provozovatel je oprávněn odmítnout udělení tohoto souhlasu
pouze za předpokladu, že kapacita hřbitova neumožňuje uložení dalších
lidských pozůstatků na tomto hřbitově.
(6)Provozovatel vede řádnou evidenci související s provozováním hřbitova
v souladu s ustanovením § 21 zákona o pohřebnictví.
(7)Provozovatel je povinen zpracovat plán hřbitova, jehož součástí je
evidence volných míst na hřbitově a tento plán pravidelně aktualizovat.
(8)Provozovatel je povinen umožnit zájemcům na požádání bezplatně nahlížet
do plánu a činit si z něj výpisy a opisy.
(9)Provozovatel provádí dohled nad dodržováním ustanovení hřbitovního
řádu, předkládá vlastníkovi své návrhy na další úpravy a modernizaci
hřbitova a dbá o urbanistickou úpravu hřbitova.
(10)Další povinnosti provozovatel výslovně neupravené tímto hřbitovním
řádem jsou vymezeny v ustanovení § 20 zákona o pohřebnictví a vydaných
prováděcích předpisech.
Článek 4
Pohřbívání lidských pozůstatků na hřbitově
a ukládání zpopelněných lidských ostatků
(1)Na hřbitově v Souticích se zpravidla pohřbívají lidské pozůstatky
zemřelých občanů obce Soutice a osad Kalná a Černýš a přilehlých obcí
Dubějovice, Nesměřice a Hulice.
(2)Za podmínek stanovených v ustanovení § 5 zákona o pohřebnictví jsou na
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hřbitově pohřbívány také lidské pozůstatky osob na území obce nalezené
či vyložené z dopravního prostředku.
(3)Lidské pozůstatky zemřelých osob z jiných měst a obcí je možné na
hřbitově pohřbít za předpokladu, že kapacita hřbitova toto umožňuje a
objednatel pohřbu o uložení lidských pozůstatků na hřbitově předem
písemně požádá provozovatele.
(4)Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě na hřbitově
v Souticích po tlecí dobu která činí 10 let.
(5)Zpopelněné lidské ostatky mohou být na hřbitově uloženy na podkladě
písemného souhlasu provozovatele, za podmínek provozovatelem
stanovených, a to bez ohledu na místo zpopelnění těchto ostatků.
Článek 5
Druhy rakví
(1)Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím
minimálně jméno zemřelého, jeho datum narození a den pohřbu. Před
spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem
se spodní částí rakve.
(2)Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené
tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC
a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví
může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě
rakví a jejich nátěrů nesmí být použity zjevně toxické látky.
(3)Pro pohřbívání do hrobky je nutno použít rakve s maximálními rozměry
2,15 x 0,85 m, a to:
a) celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka,
b) kovové s nepropustným dnem.
Článek 6
Hrobové místo a jeho užívání
(1)Provozovatel je oprávněn přenechat zájemci hrobové místo, místo pro
uložení urny nebo místo pro vybudování hrobky (dále jen hrobové místo)
pouze na základě písemné nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Soutice
jako pronajímatelem na straně jedné a žadatelem (fyzickou či právnickou
osobou) jako nájemcem na straně druhé.
(2)Nájemní smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou, která činí 10 let. Nájem
4

je možné prodloužit písemným dodatkem po dohodě smluvních stran.
Žádost nájemce o prodloužení nájemní smlouvy je provozovatel oprávněn
odmítnout pouze za podmínek stanovených § 25 odst. 8) zákona o
pohřebnictví.
(3)Výše nájemného byla stanovena usnesením zastupitelstva obce Soutice a je
uvedena v příloze č. 1 tohoto řádu.
(4)Opravy a údržbu náhrobků, údržbu a čištění pronajatého hrobového místa
zajišťuje nájemce průběžně, na vlastní náklady.
Článek 7
Výsadba dřevin a instalace laviček
(1)Dřeviny (stromy a keře) je nájemce oprávněn vysadit na pronajatém
hrobovém místě pouze na základě předchozího písemného souhlasu
provozovatel hřbitova.
(2)Provozovatel hřbitova je oprávněn odstranit výsadbu dřevin provedenou
mimo pronajatá hrobová místa.
(3)Vlastníkem trvalých porostů na hrobových místech je obec Soutice.
(4)Při kácení dřevin postupuje provozovatel v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (zákonů).
(5)Osazování laviček (přenosných nebo pevných) provádí provozovatel
hřbitova. Jiné subjekty mohou do prostor hřbitova instalovat lavičky pouze
po předchozím písemném souhlasu provozovatel, způsobem a na místě
provozovatelem určených.
(6)Lavičky rozmístěné
návštěvníci hřbitova.

v prostorách

hřbitova

mohou

užívat

všichni

Článek 8
Budování hrobů a hrobek, instalace hrobového zařízení
(1)Nájemce je oprávněn zřídit na pronajatém hrobovém místě hrob, hrobku
nebo místo pro uložení urny (dle účelu uvedeného v nájemní smlouvě) a
povrch místa upravit (např. vybudovat náhrobek).
(2)Způsob vybrané povrchové úpravy je nájemce povinen předem projednat
se provozovatelem a vyžádat si jeho souhlas s provedením navržené
úpravy, případně změnit svůj návrh dle požadavků provozovatele.
Provedená povrchová úprava hrobu (dále jen hrobové zařízení), např.
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náhrobek, pomník, hrobka nebo jiná trvalá ozdoba hrobu, je vlastnictvím
nájemce.
(3)Při výstavbě hrobky je nájemce povinen řídit se podmínkami sjednanými
v nájemní smlouvě, přičemž před zahájením výstavby hrobky je nájemce
povinen vyžádat si stanovisko věcně a místně příslušného stavebního
úřadu, zda v daném konkrétním případě bude hrobka stavbou, při jejímž
provádění je nutné řídit se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími.
Podmínky pro zřízení hrobky:
- hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví
(maximálně však 260 cm)
- stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud
bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka
- stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm,
v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány
přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů
- dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina).
V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o
rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
- zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém
v šíři podle předpokládané vyzdívky
- do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
- 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
- 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 velikosti rakví)
- na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové
překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
- na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka
nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami
vytmelenými trvalými tmely
nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2
- vlastní hrobové zařízení, s výjimkou rámů, musí být postaveno mimo
hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě
Provozovatel hřbitova může ve svém souhlasu se zařízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky
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- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků
hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
Zřízenou hrobku přejímá provozovatel hřbitova, který je povinen archivovat
dokumentaci spojenou se zřízením hrobky, a který může pro trvalé užívání
hrobky určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky
Při budování hrobu je nutné dodržovat níže uvedené podmínky:
- základy pod hroby a hrobkami musejí být provedeny do nezamrzající
hloubky, tj, minimálně 60 cm pod úroveň terénu a musejí být
přizpůsobeny únosnosti půdy
- základy pod rám musejí být provedeny minimálně do hloubky 30 cm
pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí
zasahovat do pohřbívací plochy
- dno hrobu musí být umístěno nejméně 50 cm nad hladinou podzemní
vody, o jejíž výši poskytne informace provozovatel hřbitova
- pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek či
urnových míst dle pokynů provozovatel hřbitova
- uličky mezi hroby, hrobkami a urnovými místy, musí být dodržovány
dle plánu hřbitova a dispozic provozovatele
- vzdálenost stěn jednotlivých čel hrobů musí činit minimálně 60 cm
- přední a zadní hrany rámů musí být umístěny souběžně s předními a
zadními hranami rámů sousedních hrobů
- při stavbě náhrobků musejí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny
- ve svažitém terénu musejí být stavby a jejich příslušenství stejnoměrně
odstupňovány
- nápisy na hrobech nesmějí být v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy
(4)V průběhu provádění stavebních prací při budování hrobu či hrobky je
nájemce povinen udržovat na staveništi pořádek, stavební materiál
skladovat pouze na místech a způsobem určeným provozovatelem
hřbitova. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i jejich části, jakož i
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vykopanou zeminu, je nájemce povinen odvážet denně na místo určené
provozovatelem. Náklady na likvidaci a odvoz odpadu hradí nájemce.
(5)Po skončení prací je nájemce povinen ve lhůtě do 48 hodin uvést okolí
hrobu do původního stavu a odvézt veškerý nezpracovaný stavební
materiál. Ukončení prací je nájemce povinen nahlásit správci.
(6)Při dalších úpravách nebo odstraňování vybudovaného hrobového zařízení
je nájemce povinen si předem souhlas provozovatel a při provádění těchto
úprav či odstraňování hrobového zařízení postupovat dle jeho pokynů.
Článek 9
Účinnost
Tento řád nabývá účinnosti 15ým dnem následujícím po jeho vyhlášení.

.................................................
Josef Olišar
zástupce starostky
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................................................
Alena Exnerová
starostka obce

PŘÍLOHA č.1
ŘÁDU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ SOUTICE

Výše nájemného:
dvojhrob

50 Kč/ rok

jednohrob

25 Kč/ rok

urnové místo

15 Kč/ rok

hrobka

10 Kč/ rok/ m2

....................................................
Josef Olišar
zástupce starostky
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...................................................
Alena Exnerová
starostka

