Město PETŘVALD
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Řád veřejného pohřebiště
Rada města Petřvaldu schválila na své 35. schůzi konané dne 10.8.2020 usnesením
č. 35/251 ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a po předchozím souhlasu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje ze dne 2.7.2020, č.j MSK 70964/2020 tento Řád veřejného
pohřebiště.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.

Ustanovení tohoto Řádu se vztahuje na pohřebiště v k.ú. Petřvald u Karviné na pozemcích
parc. č. 12/1 a parc. č. 16. Upravuje provoz pohřebiště, zejména hygienicky nezávadné
pohřbívání zemřelých, ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa s uloženými
ostatky v souladu s platnými právními předpisy a zásadami piety.
Město Petřvald jako provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu
s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím správce pohřebiště - Vladimír Blacha,
K Muzeu 1741, 735 41 Petřvald, se sídlem Topolová 955, 735 41 Petřvald, IČ 136 18 211.
Řád veřejného pohřebiště je závazný pro nájemce hrobových míst, správce pohřebiště,
pro osoby, které zde zajišťují pohřební služby, a návštěvníky pohřebiště.
Článek II.
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen
8:00 hod. - 17:00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září
7:00 hod. - 20:00 hod.
památka zesnulých a vánoční svátky
8:00 hod. – 20:00 hod.
(vč. dne předcházejícímu svátku)
ostatní svátky
8:00 hod. - 20:00 hod.
Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.
Článek III.
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.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku
II. tohoto řádu.
Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými
zvířaty.
Na pohřebišti je zakázáno jezdit motorovými vozidly, na jízdních kolech, koloběžkách,
skateboardech a kolečkových bruslích.
Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se pouze
se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají
vždy přednost před vozidly.
Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů
(terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.
Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček,
aj.) omezit nebo zakázat.
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
při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni bez souhlasu provozovatele nebo správce
pohřebiště provádět jakékoli zásahy do zeleně, vysazené provozovatelem pohřebiště,
včetně nové výsadby.
Na pohřebišti není dovoleno umístění reklam, pouze po předchozím souhlasu
provozovatele.
Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým
způsobem, který stanoví tento řád.
Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
Článek IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Provozovatel pohřebiště zajišťuje zejména následující služby:
Údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
Údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síně, oplocení apod.).
Zajišťování likvidace odpadu.
Zajišťování vrátní služby a provozu veřejných WC.
Pronájem hrobových míst.
Zveřejňování informací na pohřebišti.
Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel pohřebiště
postupovat podle zákona č. 89/2016 Sb. - občanského zákoníku.
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
Výkopové práce související s pohřbením a exhumací.
Pohřbívání.
Provádění exhumací.
Ukládání zpopelněných lidských pozůstatků.
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5.
6.
7.
8.
9.

Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním pohřebiště formou vázaných
hřbitovních knih.
Zajišťování podkladů pro pronájem hrobových míst.
Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
Zajišťování provozu městské márnice a obsluhu obřadní síně.
Správu a údržbu obřadní síně v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu z nebytových
prostor ze dne 22.6.1995 ve znění platných dodatků.
Článek V.
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti
s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:
a) připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. tak, aby
se minimalizoval negativní dopad na již existující hrobová místa. Pronajímat tato místa
a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví
a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobových míst stejného
charakteru a rozměrů,
b) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně
označené hrobové místo,
c) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených
v článku IX. tohoto řádku,
d) 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 a výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné 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 nezbytně nutnou dobu;
dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště
a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené
řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok
na individuální umístění mimo vyhrazený prostor.
Článek VI.
Povinnosti nájemce hrobového místa
1.

2.

3.

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené
mezi pronajímatelem města Petřvald a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou
formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného
a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla
na dobu 10 let u urnového hrobu a na 15 let u kopaného hrobu a hrobky, aby od pohřbení
mohla být dodržena tlecí doba stanovená na pohřebišti.
K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout
pronajímateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona.
Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu
oznámit pronajímateli nebo správci pohřebiště.
Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci
právo zřídit na pronajatém místě hrob nebo urnové místo včetně vybudování náhrobku
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a hrobového zařízení (rám, krycí deska apod.), vysázet květiny a to vše v souladu
s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny správce pohřebiště, s následnou
možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
4. Podnájem hrobového místa je zakázán.
5. Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
a) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku IX. Před zahájením prací si musí
nájemce vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho
pokyny.
b) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím
rozsahu a následujícím způsobem:
 nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa.
 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.
 odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita
a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní
po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce, je správce pohřebiště oprávněn zajistit
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
c) Nezasahovat do veřejné zeleně na pohřebišti ani provádět výsadbu nové veřejné zeleně
(květiny, keře, stromy). Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem
provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých
stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
d) Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy.
e) Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny,
k jejíž výsadbě nedal souhlas.
f) Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti se stává majetkem provozovatele pohřebiště.
g) Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat
o sousední hrobová zařízení.
h) Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.
Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti
pouze s vědomím správce.
i) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona
o pohřebnictví.
j) Pokud ke dni skončené sjednané doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno
od hrobového zařízení či hrobky, počíná běžet tzv. čekací doba pro opuštěnost
dle občanského zákoníku.
k) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým
na daném pohřebišti nebo jeho části.
l) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VII.
m) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku II.
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Článek VII.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných
lidských ostatků a jejich exhumace
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět
exhumaci je oprávněn pouze správce pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který
na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení správce dbá na to, aby převzetí
nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním
dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště)
a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany), u urny
postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním
štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související
s provozováním pohřebiště.
Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození, datum úmrtí, den pohřbu a název firmy, která pohřbení
zajišťovala. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem
se spodní částí rakve.
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 zjevně použity toxické látky.
Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny pouze ze snadno rozložitelných materiálů.
Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
- vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka, nebo
- kovové, nebo
- dle ČSN
Článek VIII.
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.
V souladu se stanoviskem okresní hygienické stanice v Karviné ze dne 4.4.2002
čj. 2189/219.1‐05/02‐ Fil vydaného na základě výsledků hydrogeologického průzkumu
na veřejném pohřebišti, je pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba
v délce 20 let.
Článek IX
Podmínky pro povolování exhumace po tlecí době

1. Provedení exhumace po tlecí době je možné na základě písemné žádosti o jejím provedení
podané nájemcem hrobového místa a prokazatelném souhlasu provozovatele/správce
veřejného pohřebiště. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce
hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
2. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22
odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1
občanského zákoníku.
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3. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být
předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena.
Článek X.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky
provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Hloubka hrobů musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí
mladších 10 let nejméně 1,2 m.
b) Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
c) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která
činí 600 mm.
d) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti povětrnostním vlivům.
e) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
f) Boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby činit nejméně 30 cm.
g) Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
h) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
i) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však
260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý
beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) 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.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě,
že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40
a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) 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.
h) 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).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry
zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit
krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci
hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 dobu výstavby hrobky
 zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
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 podmínky používání komunikací pohřebiště
 způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 povinnost dozoru při výstavbě
 průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé
užívání stavby určit:
 druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 způsoby a cyklus revizí hrobky
 Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Úpravu velikosti hrobového místa může nájemce provést jen s písemným souhlasem
provozovatele a za podmínek stanovených provozovatelem v tomto souhlasu.
6. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat zejména tyto podmínky:
 respektování důstojnosti a místa,
 omezení hlučných prací,
 nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
7. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,
do původního stavu, a to do 48 hodin od ukončení prací.
Článek XI.
Omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště
Z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště žádné omezení nevyplývá.
Článek XII.
Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby
1. Pohřební služba, která hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu otevřít hrob nebo
hrobku, případě provádět exhumaci, tak může činit jen se souhlasem a dle pokynů
provozovatele/správce veřejného pohřebiště a po předložení dokumentů, které si pro tento
účel vyžádá (např. písemnou žádost nájemce/vypravitele pohřbu, doklad o oprávnění
k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby, protokol o předání
pracoviště včetně fotografického zdokumentování stavu hrobového místa a jeho okolí před
zahájením prací apod.). Provozovatel/správce veřejného pohřebiště je oprávněn provádět
dozor nad všemi činnostmi, které pohřební služba na pohřebišti provádí.
2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem/správcem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami
a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem vztahující se k provozování pohřebiště se řídí
zákonem o pohřebnictví.
2. Pokud se písemnosti doručují na adresu nájemce místa na pohřebišti v obálkách
s doručenkou s modrým nebo červeným pruhem, platí fikce doručení uplynutím posledního
dne úložní lhůty na poště.
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Řád veřejného pohřebiště v Petřvaldě

3. Tímto Řádem pohřebiště se ruší Řád pohřebiště ze dne 11.5.2016.
4. Řád pohřebiště nabývá účinnosti dnem 11.8.2020.

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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