obec Bohatice
Bohatice 79
47O 02 Česká Lípa

tel.: 731 466 804; E-mail: obecbohatice@tiscali,cz; web: www.bohatice.cz
Zastupitelstvo obce Bohatice se na svém zasedání dne 18,8,2020 usnesením č.29l2a20
usneslo vydat na základě ustanovení § 19 zákona č,2561200'1 Sb., o pohřebnictví, v platném
znění (díle jen ,,zákon o pohřebnictví"), a v souladu s ustanovením § 10 zákona
č.12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů tento:

ŘaO veřej ného poh řebiště
Článek í
úvodníustanovení
1.

Tento řád veřejného pohřebiště upravuje podmínky užívánía provoz na veřejném
pohřebišti obce Bohatice (pozemek p. č. 51212 v katastrálním územíBohatice u Zákup),

jehož provozovatelem je obec Bohatice (dále jen ,,pohřebiště").
2.

Ustanovení ,,Řádu veřejného pohřebiště" (dále jen ,,řád") jsou závazná pro provozovatele
pohřebiště, nájemce hrobových míst, subjekty zajišt'ujícíchpohřební služby,
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů,objednatele služeb pro fyzické a právnické
osoby, které na pohřebišti provádějí práce a pro všechny návštěvníky veřejného
pohřebiště.

článek 2
Základní pojmy
1.

Provozovatel pohřebiště je obec Bohatice, která zajišt'uje jeho provozování v souladu s
ustanovením § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen
,,zákon").

2. Způsob pohřbu

- zemřelé osoby se pohřbívají u|ožením do země (hrobu), hrobky nebo
zpopelněním a následným uloženímurny s popelem do urnového hrobu, hrobu nebo
hrobky.

3.

Nájem hrobového místa - provozovatel pohřebiště pronajímá hrobové místo (hrob,
dvojhrob, hrobka, urnový hrob) nájemci formou písemnésmlouvy o nájmu hrobového
místa.

4.

Hrobové příslušenstvíje stavba na hrobovém místě (rám, deska, pomník, urnový
pomník, hrobka apod.), která je ve vlastnictví nájemce hrobového místa (vlastníka
hrobového příslušenství).

Pronájem
1.

článex g
h

robového místa

Provozovatel pohřebiště pronajímá hrobové místo nájemci na základě písemné smlouvy
na dobu 10 let. Začátek pronájmu doby 10 let se počítáod uzavření smlouvy a také po
každémuloženízesnulého do hrobu (tzv. tlecí doba), Uloženímzesnulého do hrobky
nedochází automaticky k prodloužení nájemní smlouvy.

2.

Umožňují-|i to poměry na pohřebišti, pronajme provozovatel pohřebiště místo ještě na
dalšídobu, V opačnémpřípadě správce včas vyrozumí nájemce o ukončenínájmu.

3.

Výši ceny za nájem hrobových míst a služeb souvisejících určuje provozovatel pohřebiště
obec Bohatice (v cenovém výměru hřbitovních poplatků).

4.

Dosavadní i případné budoucí nové kněžské hroby, hroby farních hospodyň a členůřádů
nepodléhají a nebudou podléhat žádným poplatkům.

5.

V případě úmrtínájemce přechází právo k hrobovému místu na dědice za předpokladu

6.

Právo k hrobovému místu nájemci zaniká v těchto případech.

předložení dědické listiny a sepsání nové nájemní smlouvy. Nárok právoplatného dědice
na sepsání nové smlouvy musí být uplatněn nejpozději do dvou let od úmrtínájemce.

a)

7.

nedojde-li

platnosti,

k

prodlouženísmlouvy

o

nájmu místa nejpozději ke dni skončeníjejí

b)

nájemce neplatí úhradu za nájem hrobového místa a služby s nájmem související,

c)

pronajaté hrobové místo a hrobové příslušenství nejsou udržovány v řádném stavu
dle tohoto řádu.

O důvodech zrušenínájemní smlouvy správce pohřebiště písemně vyrozumí nájemce
nejméně 3 měsíce před vypovězením smlouvy a zároveň jej upozorní na nutnost
odstranění hrobového příslušenstvína jeho vlastní náklady.

8.

Není-li známa adresa nájemce hrobového místa (vlastníka hrobového příslušenství),
správce pohřebiště jej upozorní na možnost zániku práva k hrobovému místu a na
odstranění hrobového příslušenstvíveřejným oznámením na hřbitovní vývěsce a na
úřední desce obce po dobu 30-ti dnů.

Článek +
Hrobová příslušenství
1.

2.

Ke dni zániku smlouvy o nájmu hrobového místa je vlastník hrobového příslušenství

povinen odstranit hrobové příslušenstvína vlastní náklady, pokud sám neobnovil nájemní
smlouvu nebo se s novým nájemcem nedohodl jinak, V případě, že tak neučiní,může
provozovatel pohřebiště odstranit a uložit hrobové příslušenstvína vyhrazené místo v
areálu pohřebiště na náklady vlastníka. Uvolněné hrobové místo můžebýt pak pronajato
jinému zájemci,

Pokud hrobové příslušenstvíohrožuje bezpečnost, zdraví a život osob nebo okolní
majetek vyzve provozovatel pohřebiště vlastníka k odstranění nebezpečí, Pokud vlastník
hrobového příslušenstvíneučinív určenélhůtě potřebná opatření, bude mu vypovězena
nájemnísmlouva na hrobové místo a dále bude postupováno dle předchozího odstavce,
Článek s
Způsob pohřbívání

1.

Pohřbívá se uloženímdo země, hrobky nebo zpopelněním, pokud důležitýobecný zájem
nevyžaduje jiný způsob pohřbu. Manipulaci s lidskými ostatky můžeprovádět
provozovatel pohřebiště pouze se souhlasem okresního hygienika.

2.

Zemřelí se ukládají zpravidla po jednom do každéhohrobu hlubokého 1,5 až 2 m, pokud
obecný zájem nevyžaduje uloženído společného hrobu. Vrstva zeminy určená k pokrytí
rakve v hrobu musí být nejméně 100 cm k úrovni okolí hrobu po jejím slehnutí.

3.

Tělo zemřelého musí být uloženo v zemi po dobu, která se zřetelem ke složenípůdy
nesmí být kratšínež 17 let (tlecí doba). Před uplynutím tlecí doby lze do hrobu uložit
dalšíhozemřelého, by|-|i prvnízemřelý uložen do hrobu prohloubeného o 0,5 m.

4,

Do hrobek je možno pohřbívat dalšímrtvé i před uplynutím tlecí doloy, by|-li předchozí
zemřelý pohřben v kovové rakvi nebo v dřevěné s kovovou vložkou.

5.

Zpopelňováni zemřelých se provádí pouze v povoleném krematoriu. Zpopelněné lidské
ostatky je možno uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a
způsobem, který stanoví zákon, Popel z krematoria je možnéuložit na pohřebišti v obci
Bohatice pouze v urně. Vsyp popela není na pohřebištích povolen.
Článek 6
Stavby na pohřebišti

,l

,

Stavební úpravy hrobových příslušenstvía nové stavby na pohřebišti podléhajíohlášení
Stavebnímu úřadu v Zákupech, popř. vydání stavebního povolení.

2.

K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména
hrobky, náhrobku, rámu je třeba také souhlasu provozovatele pohřebiště. Před
zahájením stavby nebo její úpravy předložínájemce hrobového místa provozovateli
pohřebiště písemný popis stavby. Provozovatel pohřebiště má právo vymezit podmínky
stavby, které je nutno dodržet (rozměry, tvar, použitý materiál, bezpeónost a hygiena
práce na veřejném prostranství apod.).

3.

Nájemci hrobových míst jsou povinni při stavbě nebo její úpravě dodržovat zejména tyio
podmínky:

o

základy pod pomníky i rám musí být provedeny do nezámrzné hloubky,
60 cm pod úrovníterénu a musí být přizpůsobeny únosnosti půdy.

tj. minimálně

Základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy;

.

uličky mezi hrobovými místy (min. šířka 60 cm) a pohřbívací plocha musí být
zachovány u všech druhů hrobů, hrobek a urnových míst podle dispozic
provozovatele pohřebiště.

4.

V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný

materiál
provozovatelem
pohřebiště.
Znehodnocený
skladovat na místech a způsobem určeným
materiál a hrobová příslušenství, jakož i vykopanou zeminu je stavebník povinen
nejpozději druhý den po přerušení nebo ukonóení práce odvést na řízenou skládku,
Nelze omezovat průchodnost cest a uliček mezi hrobovými místy.

Po ukončeníprací je stavebník (nájemce) povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění
míst používaných při stavbě a jejich uvedení do původníhostavu nejpozději do 48 hodin.
V případě, žetak neučiní,odstraní odpad provozovatel pohřebiště na náklady nájemce.
6.

Zhotovené hrobové příslušenstvínelze bez vědomí provozovate|e pohřebiště bourat,
odstraňovat a odnášet z pohřebiště.
článetr 7
Práva a povinnosti nájemce hrobového místa

,l

.

Uzavřením smlouvy o nájmu hrobového místa vzniká nájemci právo na užívánímísta pro
hrob za podmínek uvedených v tomto řádu, ve smlouvě a v obecně závazných právních
předpisech.

2,

Nájemce je povinen uhradit cenu za nájem hrobového místa a za služby související
s provozováním pohřebiště provozovateli pohřebiště nejpozději do lhůty splatnosti
vystaveného platebního dokladu (složenky).

3.

Nájemce hrobového místa je povinen před uloženímzemřelého nebo uloženímurny,
informovat provozovatele pohřebiště o místě, termínu a způsobu uloženízemřelého
a předložit provozovateli pohřebiště doklady o zemřelém (úmftní|ist).

4.

Právo na uživání místa pro hrob a vlastnické právo k hrobovému příslušenstvíjenájemce
hrobového místa povinen na požádání provozovateli pohřebiště prokázat.

5.

Nájemce je povinen udržovat pronajaté hrobové místo v řádném stavu, čistit prostory po
stranách hrobu, půl cesty před hrobem a půl prostoru za hrobem.

6.

Zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce, kytice a dekorace je nájemce povinen odstranit
a odnést do vyhrazených odpadových nádob. Je nepřípustné odkládat sklenice, nádoby
a jiné předměty za pomníky.

7"

Nájemce je povinen bez zbytečného odk|adu nahlásit provozovateli pohřebiště změny
týkajícíse nájmu (např. změnu adresy pro zaslání platebního dokladu-složenky).

8.

Nájemce můžeke hřbitovním účelůmpoužívatužitkovou vodu ze zařízení- ručnípumpa,

Článet a

Práva a povinnosti provozovatele pohřebiště

1.

Provozovatel pohřebiště je povinen vést evidenci hrobových míst, která obsahuje:

název pohřebiště a číslohrobového místa, údaje o pohřbených (datum úmrtí,
jméno a příjmení zemřelého);

"
o
.
"
2.

3.

způsob pohřbu (uloženízemřelého nebo urny do hrobu, hrobky, umového hrobu,
provedení rozptylu popela);

údaje o nájemci hrobového místa (méno a příjmení, adresa bydliště, číslo

nájemní smlouvy a doba její platnosti);

údaje o placení nájemného (datum zaslání poslední složenky, upomínky, rok
předplacení).

Provozovatel pohřebiště peóuje o čistotu a vzhled pohřebiště, o místa bez nájemcŮ,
o rozptylovou loučku, správce dbá o řádné uzavření neužívaných
hrobek, provádí údržbua vysazování stromů a keřů, běžnou údržbukomunikací, cest,
chodníků,oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí.
o travnaté plochy,

Provozovatel pohřebiště dohlížína dodržovánítohoto řádu veřejného pohřebiště, dbá
o urbanistickou úpravu, předkládá návrhy na rozvoj, modernizaci případně rozšiřování
pohřebišt',

4. Od

nájemců vybírá provozovatel pohřebiště úhrady za nájem hrobových míst

a související služby na účetobce Bohatice nebo v hotovosti v kanceláři OU Bohatice.
Dojde-li ke zrušenínájmu hrobového místa ze strany nájemce, poplatek se nevrací.

5.

Provozovatel pohřebiště je povinen vést evidenci volných hrobových místa na požádání
občana dovolit mu do evidence nahlížet.

článek g
Přístup na pohřebiště
1.

2.

3.

Pohřebiště obce Bohatice je veřejnosti přístupné nepřetržitě.

Provozovatel pohřebiště však můžez oprávněných důvodůpřístup veřejnosti na
pohřebiště dočasně omezit nebo zakázat (např. v době provádění údržby,oprav,
exhumací, za náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníkůapod,).
Vjezd motorových vozidel na pohřebiště je zakázán, výjimku můžepovolit provozovatel
pohřebiště.

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup na pohřebiště
zakázán.

článek ío

Povi nnosti návštěvníkůveřej ného poh řebiště
1.

Po zániku práva k hrobovému místu se urna, o iqížnové uloženíse nájemce nepostaral,
otevře a popel se uložído země na vyhrazeném místě na pohřebišti. Za stejných
podmínek se naložíi se zetlelými ostatky zemřelých z hrobů nebo hrobek.

2.

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítěnípozůstalých a veřejnosti, tzn. zelména
chovat se hlučně, používatpřenosné přehrávače zvukových záznamů, používat
alkoholické nápoje, omamné či psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo sběrné
odpadkové nádoby a používatprostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům,než
k jakým jsou určeny.

3.

Na pohřebiště je zakázáno vodit psy, kočky a jiná zvířata,

4,

Svítidla lze na pohřebišti rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpeóena
a nemohou způsobit požár. Provozovatel pohřebiště můžev odůvodněných případech
používánísvítidel omezit nebo i zakázat,

5.

6.

Nájemci hrobových míst, kteří nemají uzavřenu smlouvu o nájmu hrobového místa,
požádajíosobně provozovatele pohřebiště o sepsání této smlouvy, přitom musí prokázat
své právo k hrobovému příslušenstvía právo na užíváníhrobového místa (úmrtní listy
pohřbených osob, doklady o placení nájmu, občanský průkaz, apod.).
Ukládání sklenic, nádob a jiných předmětů za pomníky, na zelené pásy a místa kolem
hrobových míst není dovoleno.

7.

Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené na
pohřebišti (obzáni a kácení stromů), včetně nové výsadby zeleně, bez souhlasu
provozovatele.

8.

Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možnése souhlasem
provozovatele pohřebiště. Tím není dotóena povinnost svolavatele povinnost oznámit

shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č.84l1990 Sb,, o právu shromažd'ovacím,
ve znění pozdějších předpisů).

Článek 11
zrušovacíustanovení
Nabytím účinnostitohoto řádu se zrušuje stávající Řád veřejného pohřebiště obce Bohatice,
ze dne 1. 1,2017 vydaný usnesením č,3712016,

č!ánek 12
Účinnost
Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnostidnem 1.9.2020.
Pohřební řád je vydán se souhlasem Krajského úřadu Libereckého kraje z dne 5.8.2a20.

frI,,'
V)

Y*-] ]

LadislJva Luxíková
místostarosta
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