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Obecně úvazná vyh|áška obce Lešany č.1
Řád veřejnéhopohřebiště
Zastupitelstvoobce Lešarryvydává dne |.7.2002podle ustanovení
$ 16 odst. l a $ 19 zíkona
pohřebnictví
změně
někteýh
zíkonů,
ve
zněnípozdějšíchpředpisu
ao
č. 2561200| Sb., o
(dalejen ,7ikorÍ.) a v souladuS ustanovením
$ l0 písm.a) a $ 84 odst. 2 písm.i) ákona
obecně
závaznou
vyhlášku.
Sb.
o
obcích
tuto
č.12812000
Članekt
Úvodní ustanovení
l' Řád veřejnéhopohřebiště(dálejen.jád..) upravujeprovoz veřejnéhopohřebiště(dálejen
,pohřebiště.)na parceleparc.č'.|t9Ík. ú.LešanyobecLešany.
provoz pohřebištěvlastnímisilami.
2. Provozovatel pohřebištězajišťuje
Clanek2
Provozni doba pohřebiště
Provomí doba v jejímŽ pruběhu je pohřebiště zpřístupněnoveřejnosti, se stanoví podle
místníchpodmíneka možrostítakto:
....'..7- 17hod.
leden,únor,listopad'prosinec............
. 17hod.
...............7
řiien......
březen,
srpen'zíří.'.....................
7 . 19hod.
duberr'
květer1červeqčervenec'
- l9 hod.
zesnulýchvč.předchrízejicí
sobotya neděle........'.7
Panuítka
Pokud je třeba např' v souúslosti s prováděnímprací zpřístupnitpohřebištějiným osobím
mimo takIo stanovenoudobu' lze takovou situaci řešitv konkrétníchpřípadechsamostatnými
dohodami.Dohoda můŽebý uzavřenaústně,neni nutná písemnáforma.
Članek3
Pořádek na nohřebišti
1. Návštěvnícipohřebištějsou povinni zÁržeÍse takovéhojedruíní,které by se dotýkalo
důstojnostizemřelých nebo mravníhocítěnípozustalýcha veřejnosti, zejrrrcrachovat se
hlučně, pouštět přenosné nosiěe zvrrku, požívat alkoholické napoje' omamné
a psychotropnílátky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určenýcha používat
ježk jakýmjsou určeny.
prostory pohřebištěajeho vybaveník jiným úěelůrn"
2. Na pohřebištije možrése zdržovatpouze v provomí době pohřebištěstanovenév Clánku
2 tohotořádu.
přístuppouzev doprovodudospěléosoby.
3. Děti do 10 |etmajína pohřebiště
osobám a osobám se psy' kočkamia jinyndi
4. Na pohřebištěje zakiuin přistup podnapil1Ím
T,I.|Íaty.

5. Na pohřebištéje zzkéuino jezdit na jízdníchkolectr, koloběžkáctu skateboardech a
kolečkoých bruslích.
6' Voáďa (s ýjimkou invalidníchvozíků)mohou na pohřebištěýtždéta zÁržavatse zÁe
pouze se souhlasemprovozovatelempohřebištěa při sp|něníjím stanovenýchpodmínek.
Vozidla do areálu pohřebišťjsou lpouštěnanejpozději 1 hod. před ukončenímstanovené
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provozú doby pohřebištěa současněmusívozid|o pohřebištěopustit nejpozději 30 min.
před ukončením
tétodoby.Chodci majívždypřednostpřed vozidly.
7. Pojízdnéa pruchodnéplochy na pohřebištíchje povoleno používatk parkovrírrí
vozidel
jenom v provozrrídobě pohřebiště,a to pouze se souhlasemprovozovatele pohřebiště.
Není dovoleno parkovat vozidla u hroboých místa provádět zde opravy a údrŽbyvozidel
věetněumývrírrí
vozidla'
8. Přístup na pohřebištěnebo do jeho častimůŽeprovozovate| pobřebště z oprávněných
důvodů(terénníúpraly, ruíledí'vichřice, exhumace' atd.) na u/mezenou dobu omezit
nebozakéyaL
9. Vstup na vsypovéa rozptylovéloučkyje pro veřejnostz*áziÍ|. Věnce a kytice (bez
rui.dobna vodu) |ze umistbvat jen na plochy, kteréjsou na vsypoých a rozptyloqých
loučkách k tomuto úče|ulyhrazené. Provozovatel pohřebištěje oprávněn zvadlé nebo
jinak zrrehodnocené
květinovédarypříp.jinépředmětyz těchtomístodstranit'
l0' Ukládání nádob, nďadí a jiných předmětůna zelenépiísya místako|em hroboých míst
nenídovoleno.
11. Svítilny a súčky je možno na pohřebištíchrozsvěcovat na jednotliých hroboých
proti vzriku poáru.
místechpouze tehdy' pokud jsou vhodnýmZpůsobemzabezpeéeÍry
Na vsypoých a rozptyloqýchloučkáchje dovoleno rozsvěcovat svíčkyjenom na
vyh'razených plochách. V odůvodněných případech můŽe provozovatel pohřebiště
pouávríníotevřenéhoohně (súček'aj.) omezit nebo zAkilz^t.
12. Zhygienckých důvodůnení dovoleno v areáLlechpohřebišťpít vodu z vodovodních
provozovatelepohřebištěa na
výpustía studní.Tato voda je určenak provoznímúčelům
za(évinizeleně při údržbězeleně na pronajatýchhrobouýchmístech.Je zakáarírroodruíšet
vodu v niífuadních
oba|echz areálu pohřebišť.
13. odpadky je třeba odkládatna stanovenámísta:pokud je na pohřebištizavedenotřídění
odpadu'je nutnotato opatřenírespektovat.
14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv ásahy do zeleně vysazené
provozovatelem pohřebiště. Současně nejsou oprávněni k výsadbě nové zeleně
přesahující
1 m ýšky' bezjeho souhlasu.
pietnich
15. Pořádání
a vzpomínkových akcí na pohřebišti je moŽné se soul asem
provozovatele pohřebiště. Tím není dotčenapovinnost svolavatele předem omlá'rnit
pod|e zvlríštního
předpisu (zífton č.84/1990 Sb., o práw shromaždbvacírrr'
shrorruáždění
předpisů).
ve zrrěnípozdějších
16' Na pohřebištije povolenoprovádětjakékolivpráce pouze v takovémrozsahua takovým
zpusob€Ír\ kteý starrovítento řád'
17. Domt nad pořádkemna polriebištiprovádíprovozovatelpohřebišě.
Clanek 4
Rozsah služrbooskvtovanÝchna oohřebišti
Provozovatelpohřebištěposkytujenrásledující
služby:
a) proruiLjem
hrobovýchmíst
b) vedenísouvisejícíevidenceo hroboých místecha o uloŽenílidslcýchostatků
potřebiště
c) správu a údržbupohřebištěvčetněkomunikacía okolnízeleněv aretí{u
podmíneka potřebjsou činnostiuvedenépod písm.c dr{lekonkretizovany:
Podle místních
. zajišťovríní
provozu nárnice a obsluhya propůjčovrírrí
Rímsko.katolickékap|e
o správa a údÍžba
objektůna pohřebišti(komunikace,oplocení,apod.)
. zajištbvánílikvidace odpadů
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o
.

informační
sluŽby(poskýuje obecní uřad Lešany)
opuštěníkobu (obecní uřad vyvěsí na r{ývěsupo dobu 60 dnůčíslohnobníhomístase
jménemdřívějšihomajitele. Pokud se po dobu 60 dnů nikdo nepři}rlásí,oÚ má právo
pomnik odstranit.)
Čltirreks
Povinnost a činnostprovozovate|enohřebištěv souvis|ostis náimem hroborrýchmíst

je povinen:
l . Provozovatelpohřebiště
předat
hrobového
místa (dále jen ,pá4emce,,)k uávání vyzrračené,číselně
a)
ruíjemci
označené
hrobovémísto
b) umožnitnájemcidízeníhrobovétrczaÍizerubrobuneboh'robky
c) umožnitnájemci užíváníjeho hrobovéhomsta a zaÍuerupohřebiště'zajistit přístup ke
hrobovémumístu a zdržet se jakýchkoli zásahůdo hrobovéhomístanebo hrobového
zařízení s ýjimkou případů, kdy je nezbyné, např. v důsledku živelní pohromy
bezodkladně zajistit bezpeěný a plynulý provoz pohřebiště,nebo kdy je třeba provést
pohřbení do sousednÍro hrobu, kamenosochďské práce nebo úpravu pohřebiště,
v takovémpřípaděje omezenípřístupuke hrobovémumístumoáré pouze po nezbýně
nutnou dobu; dojde-li k zasahu do hrobovéhomísta nebo hrobovéhozařízení vinou
provozovatele pohřebištěa vmikne-li škoda je provozovatel pohřebištěpovinen hrobové
místouvéstdo původníhostavu.
2. řIrobová místaprovozovatel pohřebištězšinje a připravuje k pronájmu tak' aby vznikly
ucelenéřady, oddfly či skupiny hrobůa kobek stejnéhocharakteru a rozměru. Nikdo
nerruínii'rokna individualníumistěnímimo rymezenýprostor.
ČLirreko
a zoooe|něnÝch|idskvchostatkůa ieiich exhumace
Uk|ádání|ids|rýchnozůstatků
l.

2.
3.
4.

5.

Lidské pozustatky můžedo hrobůa h.robekukládat pouze provozovatel pohřebiště'jiná
osoba jen sjeho souhlasem.obdobně to platí i o prováděníprací spojených se
zajišťovríním
exhumací.(Jak při přijínr.ínílidských pozustatkůke zpopelnění,tak i při
převzetí lidslcých pozůstatkůby mě| provozovatel pohřebištědbát na doloženílisu o
protrlídcemrtvého,tento dokument by měl bý podkladem i pro evidenci související
s provozoviánímpohřebiště.)
Zpope|néne|idské ostatky je moŽné uloát na pohřebišti vždy jen se souhlasem
provozovatelepobřebištěa to způsoberr!kÍeqýstanoví.
k pohřbenímusíbý ozračenyštítkemobsahujícíminirnílnějméno
Všechnyrakve určené
do lrobu musíbýt víko rakve
zemřelého,datum narozenía den pohřbu. Před spuštěním
pevněa trvďe spojenošroubemse spodníčrístí
rakve.
Pro pohřbívrírrí
do hrobůmusí bý pouáty takovérakve, kteréve stanovenétlecí době
zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmíobsahovatdíly z PVC a jiných neroáožtelných
materialů,kovovédfly jen omezeně,výplň rakvímůžebý pouze z materialůjako ďevěné
piliny, papír a látky' při ýobě rakví a jejich natěrůnesmíbý zjevně pouáty toxické
l'ítky.
rozněry 2'15 x 0'85 m
Pro pohřbívárrído hrobek je nutno použítrakve s maxinrrílními
a to:
- celodubové nebo z jiných twdých druhů ďev, do které bude umístěna
polovičnízinková vloŽka nebo
- kovovés nepropustnýmdnem
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ó. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uložen]Ímiv hrobkách můŽe provozovatel
pohřebištěprovádět porrze se soul asem okesniho hygienika (resp. krajskéhygienické
stanice).
Čtrirrek
z
Tlecídoba
.!
Tlecídobastanovenápro ukládání|idskýchpozustatků
do hrobuč:in 2

ir'lt.

ČHnek8
Zřizování hrobovéhozařízenia podmínkvprováděníprací na pohřebišti
1. Podmínkypro zÍizen]l
hrobového
zařízení
hrobu:
rozměrůmdi|a a hloubcezákladovéspary, která
a) Zák|ady musíodpoúdatpůdorysným
činí. '..mm.
b) zi*Jady památníkua ná'hrobkůmusí bý zhotoveny z dostatečněúnosnéhomateriá'lu,
odolného proti působenípovětrnosti, napÍ. z prostéhobetonu či železobetonu,
příp.cihelného
zdiva apod.
kamenného,
c) Přednía zadnirfunyhrobumusibýt vjednépřímces rámy sousednichhrobů.
d) Mastnínáhrobeka rámy musíbýt mezi seboujednotlivěkoweny.
e) Při stavběna svahovitémterénumusíbý hrobovézařízenístejnoměrněodstupňovfulo.
zařízení
hrobky:
2' Podmínkypro zřizen hrobového
a) Hloubkaqýkopumusíodpovídatpočtuuvažovaných
uložených
rakvi (max'260 cm).
(např.
poréznich
materiáúů
b) Stěny musíbý vybudoválryz
cihly), pokud bude pouát litý
beton,musíbýt ryvedenaz hrobky difuzni zátka.
materiálůmusímít šíňnejméně30 cm, v případěužití|itého
c) Stěny hrobky z porézních
15 cm, a musíbý izoloványpřizdívkou,věetněimpregnaěních
nátěrů.
betonunejméně
d) Dno hrobky můžebý bez betonovéhopokryvu (pouze kopaná zemina).V pfipadě,že
40 x 40 a hloubce
bude dno vybetonováno,musíbý zřizen trativodo rozměrechnejméně
50 cm,vyplněnýdrenraí.
e) Zdivo musí b1it umístěnona betonovémzákladě min. 50 cm vysokémv šíň podle
předpokládané
vyzdívky.
f) Do stěnhrobkymusíbý zabudoványvstupníotvory s madly.
g) Kovové prvky v kobce (traverzypro uloženírakvía stropnínosičemusíbýt opatřeny
jednouza |0 |et.
nátěryajejich stavmusíbyt kontrolovánnejméně
antikorozními
h) Zastropeni hrobky je nutnéprovésttak, aby mohly být rakve lehce umístěnyna jednotlivá
stanoúštěs tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musi bý nejméně220 cm
(podlevelikostirakví).
překlady,jejich spáry
i) Na zastropenía uzavřeníhrobky musíb1ýtpoužityželezobetonové
zalitybetonema powch zaizolován.
jako pachová átka' nebo umístit
j) Na zastropenije nutno použit20 cm zeminy sloužící
krycí desku neprodyšněuzaúrající
hrobku, se spáramivytmelen1imitrva|;imitmely.
100kg na 1 m,'
k) Nosnoststropumusíb1ýtnejméně
l) Mastní hrobovézařízenís vfiimkou rrimůmusí bý postaveno mimo hlavni konstrukci
hrobky, na samostatném
základě.
pohřebiště
3. Provozovatel
můževe svémsouhlasuse zřizenim hrobky starrovit:
- dobu výstavbyhrobky
_ zabezpečeni
místaz hlediskapádu osob a bezpečnostiruívštěvníků
hřbitova
- poŽadavkyna ochranuzeleněv okolí staveniště
- po{rnínkypoužívríní
komunikacípohřebiště
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4.

způsobskladovánímateriálů,odpadůajejich likvidace
povinnostdozoru při výstavbě
pruběžné
a ávěreěné kontroly postupuprací
Zťuenou hrobku přejímápo technickéstránce provozovatel pohřebiště'kteý můŽepro
stavby určit:
trvaléuŽívri'rrí
- druh používaných
rakvípro pohřbenív hrobce
- způsobya cyklus revizíhrobky
Dokumentacispojenouse zřízenímhrobkyje pÍovozovatelpohřebištěpovinen archivovat.
5. Při provaděníveškeých prací na pohřebištíchje třeba dodržovatpodmínkydohodnuté
provozovatelempohřebiště'zejnÉrn:
- respektovírrí
důstojnostimístaa omezenihlučnýchprací
- neomezováníprůchodnostikomunikacía přístupuk jednot|ivýmhrobovýmmístům
- nenarušoviání
hroboqýchmístnebojakékolijinéomezovánípráv nájemcůhroboých míst
- zajištěníochranyzeleně' kořenovéhosystémuzeleně
- celkovou váhu naloŽených vozidel s ohledem na únosnost komunikace v areií]u
terénu
pohřebiště
a svažitost
- stanovené
jízdnítrasy, spolu s upozoměnímna zjevnézávady tras
- stanovenýzpůsobnapojení
vodovodníajinésítě
na elektrické,
je
6. Po ukončenípracína pohřebišti nutno uvéstokolí místa'kde byly práce prováděny, do
původníhostavu.
7. Provozovatel vydává souhlas se změnou ápisu na pomniku, dále dává souhlas k uložení
umy.
provozovatele.
8. Pomnik lze zrušitpouze se sou}úasem
prostředkyza službyna hřbitově.
přerozdělit
finanční
rrrrí
ruárok
9. Provozovatel
s
Čtrirrek
Sankce
Porušeni této obecně ávazrré vytrlríškybude postihoviíno podle zíkona o přestupcích
a ákona o obcích.
Člálrekto
Zrušovaciustanoveni
doposudnebylavydána.
obecně úvaaná vyhlríška
tt
Člri.rrek
Účinnost
dne |.7.2002.
nabýváúčinnosti
Tato vyhlrárška
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