Obec Vigantice
Obecn závazná vyhláška . 1/2002
ád ve ejného poh ebišt
Zastupitelstvo obce Vigantice se dne 4.12.2002 usneslo dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. i) zák. . 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn ní, vydat v souladu s ustanovením § 19
zák. . 256/2001 Sb., o poh ebnictví a o zm n n kterých zákon , ve zn ní zákona .
479/2001 Sb. tuto obecn závaznou vyhlášku – ád ve ejného poh ebišt .

lánek 1

Úvodní ustanovení
1.

ád ve ejného poh ebišt (dále jen ád) upravuje provoz poh ebišt v obci Vigantice na pozemcích p. .
395/4, k.ú. Vigantice.
Provozovatelem a správcem poh ebišt je obec Vigantice
lánek 2
Provozní doba poh ebišt
Provozní doba, v jejímž pr b hu je poh ebišt zp ístupn no ve ejnosti, se stanoví takto:
Od 1. listopadu do 31. b ezna…………………………………7-20 hod
Od 1. dubna do 31. íjna ……………………………… …… 6-22 hod
lánek 3
Po ádek na poh ebišti
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Návšt vníci poh ebišt jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo d stojnosti zem elých
nebo mravního cít ní poz stalých a ve ejnosti: tz. zejména chovat se hlu n , poušt t p enosné nosi e zvuku,
požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu
ur ených a používat prostory poh ebišt a jeho vybavení k jiným ú el m, než k jakým jsou ur eny.
Na poh ebišti je možné zdržovat se pouze v provozní dob poh ebišt stanovené v lánku 2 tohoto ádu.
D ti do 10 let mají na poh ebišt p ístup pouze v doprovodu dosp lé osoby.
Na poh ebišt je zakázán p ístup podnapilým osobám a osobám se psy, ko kami a jinými zví aty.
Na poh ebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolob žkách, skateboardech a kole kových bruslích.
Vozidla (s výjimkou invalidních vozík ) mohou na poh ebišt vjížd t a zdržovat se zde pouze se souhlasem
správce poh ebišt a p i spln ní jím stanovených podmínek.
P ístup na poh ebišt nebo do jeho ásti m že správce poh ebišt z oprávn ných d vod (terénní úpravy,
náledí, vich ice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
Svítilny a sví ky je možno na poh ebištích rozsv covat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy,
pokud jsou vhodným zp sobem zabezpe eny proti vzniku požáru. V od vodn ných p ípadech m že správce
poh ebišt používání otev eného ohn (sví ek aj.) omezit nebo zakázat.
Odpadky je t eba odkládat na stanovená místa; pokud je na poh ebišti zavedeno t íd ní odpadu, je nutno tato
opat ení respektovat.
Návšt vníci nejsou oprávn ni provád t jakékoli zásahy do zelen vysazené správcem poh ebišt , v etn
nové výsadby zelen , bez jeho souhlasu.
Po ádání pietních a vzpomínkových akci na poh ebišti je možné se souhlasem správce poh ebišt . Tím není
dot ena povinnost svolavatele p edem oznámit shromážd ní podle zvláštního p edpisu (zák. . 84/1990 Sb.,
o právu shromaž ovacím, ve zn ní pozd jších p edpis ).
Na poh ebišti je povoleno provád t jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým zp sobem, který
stanoví tento ád.
Dozor nad po ádkem na poh ebišti provádí správce poh ebišt .

lánek 4
Rozsah služeb poskytovaných na poh ebišti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Správce poh ebišt poskytuje zejména následující služby:
výkopové práce související s poh bením a exhumací
poh bívání
provád ní exhumací
ukládání, rozptyl a vsyp zpopeln ných lidských poz statk
pronájem hrobových míst
vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatk
správu a údržbu poh ebišt v etn komunikací a okolní zelen v areálu poh ebišt .

lánek 5
Povinnosti a innost správce poh ebišt v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Správce poh ebišt je povinen:
a)

p edat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyzna ené, íseln ozna ené hrobové místo;

b) umožnit nájemci z ízení hrobového za ízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v lánku 9.
c)

umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a za ízení poh ebišt , zajistit p ístup ke hrobovému místu a
zdržet se jakýchkoli zásah do hrobového místa nebo hrobového za ízení s výjimkou p ípad , kdy je
nezbytné, nap . v d sledku živelní pohromy, bezodkladn zajistit bezpe ný a plynulý provoz poh ebišt ,
nebo kdy je t eba provést poh bení do sousedního hrobu, kamenosocha ské práce nebo úpravu poh ebišt v takovém p ípad je omezení p ístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytn nutnou dobu; dojdeli k zásahu do hrobového místa nebo hrobového za ízení vinou správce poh ebišt a vznikne-li škoda, je
správce poh ebišt povinen hrobové místo uvést do p vodního stavu.

2) Hrobová místa správce poh ebišt z izuje a p ipravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené ady, oddíly i
skupiny hrob a hrobek stejného charakteru a rozm r . Nikdo nemá nárok na individuální umíst ní mimo
vymezený prostor.

lánek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Povinnosti nájemce hrobového místa jsou upraveny v nájemní smlouv , která se uzavírá mezi
provozovatelem ve ejného poh ebišt a nájemcem hrobového místa.
lánek 7
Ukládání lidských poz statk a zpopeln ných lidských ostatk a jejich exhumace
1.
2.
3.

Lidské poz statky m že do hrob a hrobek ukládat pouze správce poh ebišt , jiná osoba jen s jeho
souhlasem. Obdobn to platí i o provád ní prací spojených se zajiš ováním exhumací.
Zpopeln né lidské ostatky je možné uložit na poh ebišti vždy jen se souhlasem správce poh ebišt a
zp sobem, který stanoví.
P ímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách m že správce poh ebišt provád t pouze
se souhlasem okresního hygienika.
lánek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských poz statk do hrob

iní 15 let.

lánek 9
Z izování hrobového za ízení a podmínky provád ní prací na poh ebišti
1. Podmínky pro z ízení hrobového za ízení hrobu:
2.

3.

4.

a) P ední a zadní rámy hrobu musí být v jedné p ímce s rámy sousedních hrob .
Podmínky pro z ízení hrobového za ízení hrobky:
a) P ední a zadní rámy hrobek musí být v jedné p ímce s rámy sousedních hrob nebo hrobek.
b) St ny musí být vybudovány z porézních materiál (nap . cihly), pokud bude použit litý beton, musí
být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) St ny hrobky z porézních materiál musí mít ší i nejmén 30 cm, v p ípad užití litého betonu
nejmén 15 cm, a musí být izolovány p izdívkou, v etn impregna ních nát r .
d) Dno hrobky m že být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V p ípad , že bude dno
vybetonováno, musí být z ízen trativod o rozm rech nejmén 40 x 40 a hloubce 50 cm, vypln ný
drenáží.
e) Zdivo musí být umíst no na betonovém základ min. 50 cm vysokém v ší i podle p edpokládané
vyzdívky.
f) Na zastropení a uzav ení hrobky musí být použity železobetonové p eklady, jejich spáry zality
betonem a povrch zaizolován.
g) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku
neprodyšn uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
h) Nosnost stropu musí být nejmén 100 kg na 1 m2.
Správce poh ebišt m že ve svém souhlasu se z ízením hrobky stanovit
a. dobu výstavby hrobky
b. zabezpe ení místa z hlediska pádu osob a bezpe nosti návšt vník h bitova
c. požadavky na ochranu zelen v okolí staveništ
d. zp sob skladování materiál , odpad a jejich likvidace
P i provád ní veškerých prací na poh ebištích je t eba dodržovat podmínky dohodnuté správcem
poh ebišt , zejména
a. respektování d stojnosti a místa a omezení hlu ných prací
b. neomezování pr chodnosti komunikací a p ístupu k jednotlivým hrobovým míst m
c. nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemc hrobových míst
d. zajišt ní ochrany zelen , ko enového systému zelen
lánek 10
Sankce

Porušení této obecn závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o p estupcích a zákona o obcích.

lánek 12
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Radek Porubský
starosta
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Vratislav Majer
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