MĚSTYS

ČASTOLOVICE

Masarykova 10, 517 50 Častolovice, okres Rychnov n.K.
Rada Městyse Častolovice na svém jednání dne 28.března 2010 rozhodla v usnesení
č.j.70/2010 vydat opatření obce, kterým v souladu s ustanovením § 19 zákona č.
256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 479/2001 Sb.
vydává

Řád veřejného pohřebiště.
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz pohřebiště u kaple Máří Magdaleny v Častolovicích, na
pozemkové parcele č.763/2 v katastrálním území Častolovice.
2. Majitelem, provozovatelem i správcem pohřebiště je Městys Častolovice.
Článek 2.
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště přístupné
veřejnosti je stanovena takto:

V letním období / duben – říjen /
7.00 do 20.00 hod.
V zimním období / listopad – březen/
7.00 do 17,00 hod.
V období Památky zesnulých, Velikonoc, vánočních
svátků
7.00 do 21.00 hod.
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 a omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo míst k tomu
určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k
jakým jsou určeny.
2.Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené
v článku 2) tohoto řádu.
3.Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných
důvodů na určitou dobu omezit nebo zakázat.

4.Věnce a kytice lze umísťovat jen na plochy k tomu určené. Správce pohřebiště
je oprávněn zvadlé a znehodnocené dary z těchto míst odstranit.
5.Svíčky a svítilny je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých
hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti
vzniku požáru.
6.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4.
Rozsah poskytovaných služeb.
Správce pohřebiště poskytuje tyto služby :
a) výkopové práce související s pohřbem a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) pronájem hrobových míst
e) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
f) správu a údržbu pohřebiště a okolní zeleně
g) zajišťování likvidace odpadu
Činnosti, které vyžadují zákonem předepsaná oprávnění ( v bodech a - c )
zajišťuje provozovatel prostřednictvím oprávněné osoby - pohřební služby.
V Častolovicích tuto službu provozuje:
Pohřební ústav, p. Šmíd Miroslav, Rychnov nad Kněžnou.
Pohřební ústav Charon, pí.Filipová, Týniště nad Orlicí
Článek 5.
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.
1.Správce pohřebiště je povinen :
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené
hrobové místo.
umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek
stanovených v článku 9.
b) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště,
zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do
hrobového místa nebo hrobového zařízení s vyjma 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 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 skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok
na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6.
Povinnosti nájemce hrobového místa.
1.Před zahájením prací na hrobovém místě si vyžádat písemný souhlas správce
pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena
hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující
technickou zprávu s uvedením jména a adresy realizátora záměru a řídit se
pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2.Provádět údržbu pronajatého hrobového místa v následujícím rozsahu a způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací
plochy hrobového místa.
b) zajistit,aby plocha hrobového místa nezarůstala porostem narušujícím vzhled
pohřebiště, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení
na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobů ostatních
nájemců.
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých
svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tak zdraví životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak
nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na
náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3.Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat
pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby a
regulace veřejné zeleně.
4.Odstranit na vlastní náklady nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa
hrobové zařízení včetně uren.
5.Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebné pro vedení evidence.
6.Uložení lidských pozůstatků a ostatků nebo jakékoliv nakládání s nimi provádět
jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
Článek 7.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1.Lidské pozůstatky mohou být do hrobů a hrobek ukládány pouze se souhlasem
správce pohřebiště, prostřednictvím pohřebního ústavu. Rovněž provádění prací
spojených se zajišťováním exhumací podléhá souhlasu správce pohřebiště.
2.Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti způsobem stanoveným
správcem pohřebiště po předchozím souhlasu.
3.Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené
tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky.
4.Při pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve z tvrdých dřev.
5.Veškeré úkony související s pohřbíváním a exhumací budou prováděny
proškolenými pracovníky při dodržování všech podmínek bezpečnosti práce dle
Nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb.
6.Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce
pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního (krajského) hygienika.
Článek 8.
Tlecí doba.

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.
Článek 9.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.
1.Základy hrobového zařízení musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce
základové spáry, která činí 600 mm.
2.Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrnostních vlivů.
3.Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
4.Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky vydává provozovatel pohřebiště
na žádost nájemce zvláštním předpisem.
5.Při provádění veškerých prací je třeba dodržovat podmínky vydané správcem
pohřebiště:
a) respektovat důstojnost místa a omezit hlučné práce
b) neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
c) nenarušovat ani neomezovat práva ostatních nájemců hrobových míst
d) chránit kořenový systém zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce
prováděny, do původního stavu.
Článek 10.
Účinnost.
Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dne 29.března 2011.
Platnost úpravy otevírací doby hřbitova od 1. ledna 2016
(dle RM-31-2015 z 26.10.2015).
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