Obec Korolupy

obecnézávazná vyhláškaobceKorolupy č,.u2a02
kterou se vydává řád pro veřejné pohřebiště v obci Korolupy

Zastupitelstvoobce Korolupy vydává dne 31.5. ?a02, podle ustanovení$ 84 odst. 2 písm' i)
zákona č' 12812000 Sb., o obcích (obecním zřizeru) a podle $ 16 odst. T zákota ó. 25612001 Sb.'
o pohřebnictví a o změně některych zákonů (dále jen ,7ákon,,), ve znění zákona č. 479l200i Sb.,
v souladu s ustanovením$ 19 citovanéhozákona řád veřejnéhopohřebiště (dálejen,jád'').

ČHnext
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen,pohřebiště'') umístěného
na p.č:.64a
v katastru obce Korolupy.
2. Provozovatelem a správcem pohřebištěje obec Korolupy. Provozování pohřebištěje v souladu
s ustanovením$ 18 odst. 2 zákona.

ČHnet<z
Provoznídoba pohřebiště
Provozní doba, v jejímžprůběhuje pohřebištězpřístupněnoveřejnosti, se stanovítakÍo.
leden,únor,březen, říjen,listopad,prosinec
7-18 hod.
duben,květen,červen,červenec,
Srpen,záři ...........
........7-2|hod.
Památka zesnulých,vč.předchazející
soboty a neděle
.. 7-20 hod.

ČHnet<s
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvnícipohřebištějsou povinni zdrŽet se takovéhojednání, kteréby se dotýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozustalých a veřejnosti, zď1ménachovat se hlučně, pouštět
přenosné nosiče zvuku' poŽivat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat
odpadky mimo nádob k tomu určenýcha pouŽívatprostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným
účelům,
nežk jakym jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možnése zdržovat pouze v provozní době pohřebiště, stanovenév článku 2
tohoto řádu.
J.
Děti do l0let majína pohřebištěpřístuppouze v doprovodudospěléosoby.
4 Na pohřebištěje zakázán přístuppodnapilýmosobám a osobám se psy, kočkamia jinými miÍaty.
5 Na pohřebištije zakázáno jezdit na jízdnich kolech, koloběžkách' skateboardecha kolečkoých
bruslích'
6 . Vozidla (s qýjimkou invalidních vozíků)mohou na pohřebiště vjížděta zdržovat se zde pouze
se souhlasem správce pohřebištěa při splněníjím stanovenýchpodmínek. Chodci mají vždy
přednost před vozidly'
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7. Přístup na pohřebištěnebo do jeho částimůžesprávce pohřebištěz oprávněných důvodů(terénní
úpravy, ná|edi,vichřice' exhumace,atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakinat.
8. Vstup na vsypové a rozptylovéloučky je pro veřejnost zakázán. Věnce, kytice (bez nádob
na vodu) lze umisťovatjen na plochy k tomuto určené.Správce pohřebištěje oprávněn nad|é
nebojinak znehodnocené
květinovédary,příp.jinépředmětyz těchto místodstranit'
9. Ukládání nádob, náÍadi a jiných předmětů na ze|enépásy a místa kolem hroboqých míst není
dovoleno.
10. Svítilny a svíčkyje možno na pohřebištirozsvěcovat na jednotliqých hroboqých místechpouze
tehdy' pokud jsou vhodným způsobem zabezpeč,enyproti vzniku požáru. Na vsypoých
a rozptyloých loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčkyjenom na vyhrazených p|ochách.
V odůvodněnýchpřípadech můžesprávce pohřebištěpouŽíváníotevřenéhoohně (svíček,aj.)
omezit nebo zakázat.
II.Zhygieniclqých důvodůnenídovoleno v areálu pohřebištěa jeho okolí pít vodu z vodovodních
správce pohřebištěa na za\évánízeleně
výpustía studní.Tato voda je určenak provoznímúčelům
při údržbě veřejné zeleně na pronajatých hrobových místech, Je zakázáno odnášet vodu
v náhradníchobalech z areá|upohřebišť.
12. odpadky je třeba odkládat na stanovenámísta,pokud je na pohřebištizavedenotříděníodpadu'je
nutno tato opatřenírespektovat'
13. Návštěvnícinejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do ze|eněvysazenésprávcem pohřebiště,
včetněnovévýsadbyzeleně,bezjeho souhlasu.
14.Potádání pietnícha vzpomínkoých akcína pohřebištije možnése souhlasemsprávce pohřebiště.
Tím není dotčenapovinnost povinnost svolavatele předem oznámit shromážděnípodle zvláštního
předpisů).
předpisu (zákon č).8411990Sb., o právu shromažd'ovacím'
ve zněnípozdějších
je
jakékoli
provádět
práce
pouze
rozsahu
takoým
způsobem,
pohřebišti
povo|eno
v
takovém
a
15. Na
kteqf stanovítento řád.
l6. Dozor nad pořádkem na pohřebištiprovádísprávcepohřebiště.

ČHnek 4
Rozsah s|užebposkytovaných na pohřebišti
služby:
Správce pohřebištěposkytujezejménanásledující
a. qýkopovépráce související
s pohřbeníma exhumací,
b. pohřbívání,
c. prováděníexhumací,
d. uk|ádání,rozpty| a vsyp zpopelněnýchlidských zůstatků,
e. pronájemhrobovýchmíst,
f vedenísouvisející
evidenceo hrobovýchmístecha o uloženílidských ostatků,
g spráw a údržbupohřebištěvčetněkomunikacía okolní ze|eněv areálu pohřebiště.

čHnek 5
Povinnosti a činnostsprávce pohřebištěv souvis|ostis nájmem hrobových míst
l. Správce pohřebištěje povinen.
číselněoznačené
a, předat nájemci hrobovéhomísta(dále jen ''nájemce'')k užíváruvyznačené,
hrobovémísto,
b. umožnit nájemci zÍizeru hrobového zaÍizeni hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených
v článku8'
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c. umožnit nájemci uživáni jeho hrobového místa a zaŤizerupohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovémumístu a zdrŽet se jakýchkoli zásahůdo hrobovéhomístanebo hrobového zaÍizeni
s ýjimkou případů,kdy je nezbytné,např. v důsledkuživelnípohromy, bezodkladnězajistit
bezpečnýa plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního
hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení
přístupuke hrobovémumístumožnépouze po nezbytně nutnou dobu, dojdeJi k zásahu do
hrobového místa nebo hrobového zaťtzenívinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je
správce pohřebištěpovinen hrobovémístouvéstdo původníhostaw.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřinle a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelenéřady,
oddíly či skupiny hrobůa hrobek stejnéhocharakteru a rozměrů.Nikdo nemá nárok na individuální
umístěnímimo vymezenýprostor.

ČHnek ó
Ukládání |idských pozůstatkůa zpopelněných lidských ostatkůa jejich exhumace
1. Lidské pozustatky můžedo hrobůa hrobek ukládat pouze správce pohřebiště' jiná osoba jen
s jeho souhlasem.obdobně to platíi o prováděni praci spojenýchse zajišťováním
exhumací.
2. Zpope|néné
lidské ostatky je možnó uložit na pohřebišti vždyjen se souhlasem správce pohřebiště
a způsobem,kteqýstanoví'
3. Všechny rakve určenék pohřbení musí byt označeny štítkemobsahujícímminimálně jméno
zemřelého, datum narozent a den pohřbu. Před spuštěnímdo hrobu musí bý víko rakve pevně
a trvale spojeno šroubemse spodníčástírakve'
4. Pro pohřbívánído hrobůmusíbyt použity takové rakve, kteréve stanovenétlecí době zetlí spolu
s lidskými ostatky, tzn. nesmíobsahovat dily z PVC a jiných nerozložitelnýchmateriálů,kovové
díly jen omezeně; vyplň rakví můžebyt pouze z materiá|tt.jako dřevěné piliny, papir a látky,
při ýrobě rakví a jejich nátěrůnesmíbý použitytoxickélátky.
5. Pro pohřbívánído hrobekje nutno použítrakve s maximálnímirozměry 2,|5 x 0,85 m, a to
- celo dubovénebo z jiných tvrdých druhůdřev, do kterébude umístěna polovičnízittková
vložkanebo
- kovové s nepropustnýmdnem'
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženýmiv hrobkách můžesprávce pohřebištěprovádět
pouze se souhlasemokresníhohygienika.

C|ánek 7
Tlecí doba
Tlecí doba stanovenápro ukládání|idskychpozůstatků
do hrobůčiní10 let.

ČIánet 8
Zřizování hrobového zařízenía podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřizeru hrobovéhozařizeni hrobu:
a. Zák|ady musíodpovídatpůdorysnýmrozměrůmdílaa hloubce základové spáry, která činimin'
600 mm.
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b. Zák|ady památníkůa náhrobkůmusíbýt zhotoveny z dostatečněúnosnéhomateriálu, odolného
proti působení povětrnosti např. z prostého betonu ěi že|ezobetonu,kamenného, příp.
cihelnéhozdiva apod.
c. Přední a zadni rámy hrobu musíbý v jednépřímce s rámy sousedníchkobů.
d. Vlastnínáhrobek arámy musíbý mezi seboujednotlivěkotveny.
2. Podmínky pro ďtzeni hrobovéhozaÍizenihrobky:
a. Hloubka vykopu musi odpovídat počtu uvažovanýchuložených rakví (maximálně však 260
cm).
b. Stěny musíbyt vybudovány z porézníchmateriálů(např' cihly), pokud bude použit litý beton,
musíbyt ryvedena z hrobky difuzni zátka.
c' Stěny hrobky z poréznichmateriá{ůmusímít šířinejméně30 cm, v pňpadě uŽitílitéhobetonu
nátěrů
nejméněl5 cm, a musíbý izolovány přizdívkou' včetněimpregnačních
d. Dno hrobky můžeb1it bez betonovéhopokryrru (pouze kopaná zemina). V případě, že bude
dno vybetonováno' musí byt zřizen trativod o rozměrech nejméně40 x 40 a hloubce 50 cm,
vyp|něný drenáŽi.
e. Zdtvo musí bý umístěno na betonovém záHadě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládanévyzdívky.
f. Do stěn hrobky musíbý zabudovány vstupníotvory s madly.
g Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uloženírakví a stropní nosiče) musí bý opatřeny
antikorozníminátěry a jejich stav musíbý kontrolován nejménějednou za 10 let.
h. Zastropeni hrobky je nutné provést tak' aby mohly bý rakve lehce umístěny na jednotlivá
stanovištěs tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí byt nejméně22o cm (podle
velikosti rakví).
překlady, jejich spáry za|ity
i. Na zastropenía uzavřeru hrobky musíbý použity že|ezobetonové
betonem a povrch zaizo|ován.
j Na zastropeníje nutno povžit 20 cm zeminy sloužícíjako pachová zátka nebo umístit krycí
desku neprodyšněuzavirajici hrobku, se spárami vytmelenýmitrvalými tmely.
k. Nosnost stropu musíbý nejméně100 kg na 1 m'.
l. Vlastní hrobové zaÍizenis ýjimkou rámů musíbý postaveno mimo hlavníkonstrukci hrobky'
na samostatnémzákladě.
3. Správce pohřebištěmůŽeve svémsouhlasu se zÍizerumhrobkystanovit:
- dobu výstavby hrobky,
- zabezpečení
hřbitova'
místaz hlediska pádu osob a bezpečnostinávštěvníků
- požadavkyna ochranu zeleně v okolí staveniště'
- podmínkypoužíváníkomunikacípohřebiště,
- způsobskladovánímateriálů,odpadůa jejich likvidace,
- povinnost dozoru při rýstavbě,
- průběžné
azávěrečné
kontroly postupuprací.
4

Zřizenou hrobku přejímá po technickéstránce správce pohřebiště,který můžepro trvalé uživáru
stavby určit:
- druh používanýchrakví pro pohřbeni v hrobce,
- způsobya cyklus revizi hrobky.

Dokumentaci spojenou se zťtzenimhrobky je správce pohřebištěpovinen archivovat.
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je třeba dodržovatpodmínkydohodnutésprávcem
5. Při prováděníveškeých prací na pohřebištích
pohřebiště,zejména
- respektovánídůstojnostia místaa omezeníhlučnýchpraci,
- neomezovánípnichodnosti komunikacía přistupu k jednotliým hroboým místům,
. nenarušováníhroboqých míst nebo jakékoli jiné omezováni práv nájemcůhroboých
mist,
- zajištěníochrany zeleně,kořenovéhosystémuzeleně.
6. Po ukončeni praci na pohřebištije nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původníhostavu.

Clánek 9
Sankce
Porušenítétoobecně závaznévyhláškybude postihováno podle zákona o přestupcícha zákona o
obcích.

Čtánet<t0
Účinnost
po jejímvyhlášení
patnáctýmdnem následujícím
Tato vyhláškanabyváúčinnosti
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