Městys Klenčí pod Čerchovem
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pohřebnictví“)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště městyse Klenčí pod Čerchovem
1. Zastupitelstvo městyse Klenčí pod Čerchovem ve smyslu § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo tento Řád veřejného pohřebiště dne
27.05.2020, usnesení č. 22.6.
2. Řád veřejného pohřebiště městys Klenčí pod Čerchovem vydává po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Plzeňského kraje, ze dne 24.02.2020, vydaného pod č.j. PK-RR/968/20.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona o pohřebnictví.
1. Tento řád upravuje provoz pohřebiště v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem
na pozemkových parcelách č. 670, 697/2, 695/3, 695/4, 715/10, 726, 728, zapsaných
na listu vlastnictví Městyse Klenčí pod Čerchovem č. 1, vedeného u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, jehož součástí jsou:
- místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
- místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
- místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách – urnové hroby
- kolumbárium
- smuteční síň
Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny zdí.
2. Městys Klenčí pod Čerchovem jako provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování
pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím správce.
3. Správcem veřejného pohřebiště je osoba pověřená provozovatelem správou veřejného
pohřebiště (dále jen „ správce hřbitova“).
4. Pověřeným zaměstnancem úřadu městyse za administrativu (dále jen „pověřený
zaměstnanec“) je: Kateřina Škultéty.
5. Tento řád upravuje správu pohřebiště městyse Klenčí pod Čerchovem a povinnosti osob,
kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebišti, dále osob, které zde vykonávají objednané
činnosti a návštěvníků pohřebišť, to vše v souladu se zákonem.
6. Řád je závazný pro provozovatele – městys, správce a dále subjekty zajišťující pohřební
služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst,
objednavatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde
s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní
veřejnost.
7. Vysvětlení pojmů:
- Veřejné pohřebiště – dále jen „pohřebiště“

- Řád veřejného pohřebiště – dále jen „řád“
- Provozovatel veřejného pohřebiště – vykonávající provozování veřejného pohřebiště
ve smyslu § 18 odst. 2 zákona, dále jen „správce“, viz článek 5 řádu.
- Hrobové místo je plocha ke zřízení hrobu, hrobky nebo urnového místa, zvětšené
o plochu pro zhotovení hrobového zařízení a stavbu hrobky.
- Hrob je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným posypem
zeminou.
- Hrobka je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi
do obestavěného prostoru pod nebo nad zemí, nezasypané zeminou.
- Urnový hrob – urnové místo - je hrobové místo určené pouze pro ukládání uren se
zpopelněnými lidskými ostatky (minimálně v úředních obalech), do vyhrazeného prostoru
pod nebo nad zemí. Uložení uren se zpopelněnými lidskými ostatky je se souhlasem
provozovatele pohřebiště možné i do hrobů a hrobek v pevných obalech.
- Hrobové zařízení je věc movitá sestávající z rozebíratelných dílů (včetně nezbytných
základů), kterou lze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.
Čl. 2
Provozní doba pohřebiště
1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje takto:
8.00 - 18.00 hodin v lednu, únoru, březnu, říjnu, listopadu a prosinci,
8.00 - 20.00 hodin v dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září.
2. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
3. Správce pohřebiště, nebo pověřený zaměstnanec je oprávněn povolit odůvodněnou
výjimku individuálním žádostem o přístup na pohřebiště v jinou než určenou dobu.
4. Správce pohřebiště, nebo pověřený zaměstnanec může v odůvodněných případech přístup
veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době
provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit
bezpečnost návštěvníků. Správce zajistí v zimním období nezbytnou údržbu hlavní
komunikace.
Čl. 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, tzn. zejména chovat
se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, kouřit, omamné
a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou
určeny.
2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými
zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech
a kolečkových bruslích.
5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem správce a za podmínek stanovených správcem. Ve zvlášť odůvodněných

případech může správce pohřebiště povolit výjimku. Na pohřebišti není dovolena jízda
jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. Chodci mají vždy přednost před
vozidly. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebišti mohou být užívány k odstavení vozidla
na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel.
Na pohřebišti je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
6. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy
a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
7. Svítidla a svíčky mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou
vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce nebo pověřený
zaměstnanec může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit
nebo zakázat.
8. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí
a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo
pohřebiště.
9. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, přičemž nádoby na odpadky slouží jen
pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo stavebního.
10. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.
11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem
pověřeného pracovníka úřadu městyse. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem
oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu
na shromažďování, ve znění pozdějších předpisů).
12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce takového rozsahu a způsobem, který
stanoví tento řád, správce nebo pověřený zaměstnanec.
13. Všechny osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště
jsou povinny tak činit v souladu se zákonem, dodržovat tento řád a to vždy s vědomím
správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.
Čl. 4
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti městyse Klenčí pod Čerchovem jsou poskytovány tyto služby:
a) základní – nezbytné pro řádný chod pohřebiště:
- nájem místa pro hroby, hrobky, urnová místa,
- správa pohřebiště a objektů na pohřebišti,
- údržba pohřebiště včetně zeleně, oplocení, mobiliáře a inženýrských sítí,
- údržba komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě),
- vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
- zajišťování svozu, odvozu a likvidace odpadu,
- vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu,
- zveřejňování informací v místě na pohřebišti obvyklém podle potřeby nájemců
a veřejnosti
b) individuální – na požadavek a náklad nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či
hrobky:
- pohřbívání do hrobů a hrobek,

- výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
- ukládání zpopelněných lidských ostatků,
- provádění exhumací,
- údržba a úprava hrobových míst,
- půjčování nářadí a jiné.
2. Zemřelí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen se souhlasem pověřeného zaměstnance
nebo správce pohřebiště.
3. Na pohřebišti je zakázáno ukládat zvířecí ostatky - i zpopelněné.
Čl. 5
Správce pohřebiště a jeho povinnosti
1. Práva a povinnosti správce pohřebiště jsou ošetřeny dohodou o provedení práce o správě
veřejného pohřebiště mezi Městysem Klenčí pod Čerchovem a správcem.
2. Správce pohřebiště je povinen zejména:
-

-

Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto zveřejněným
Řádem a zvláštními právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně
osobních údajů, zákon o shromažďování apod.).
Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných
osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.
Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, související s pohřbíváním, exhumacemi
a ukládáním zpopelněných ostatků, (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost
může zajistit i u třetího subjektu.
Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytyčit –
označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit).
Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů
příslušného správního orgánu, provádět údržbu cest a chodníků, opravovat oplocení,
společná zařízení a inženýrské sítě v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu
pohřebiště a předkládat provozovateli návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebiště.
Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.
Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby veřejných travnatých
ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.
Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených
zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.
Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací
souvisejících se správou pohřebiště
Správce pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu
přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je
nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

3. Pověřený zaměstnanec je povinen zejména:
-

Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého
nájemce.
Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ust. § 21 odst. 1
zákona o pohřebnictví (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu
uložení lidských pozůstatků a ostatků). Současně je povinen udržovat aktuální plán
pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření

-

-

nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště
a evidence volných míst.
V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových
míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto
zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
V případě rušení pohřebiště postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je
bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou
informační povinnost.
Pronajímat nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa a provádět obnovu nájmu
zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby
vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru
a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na individuální
umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.
Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před
jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto
informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu.
Čl. 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
3. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat
písemný souhlas u pověřeného zaměstnance a řídit se při provádění prací jeho pokyny.
4. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím
rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
d) neprodleně zajisti opravy 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.
5. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se
souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby
a regulace veřejné zeleně.
4. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení
hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při
skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při
odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky nájemce vezme vše, kromě uložených
lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493
občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

5. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním
místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu
nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li to možné využít úroveň dna
hrobu, uložení se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.
6. Při nesplnění bodu 4 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní
smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak
má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové
zařízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady
na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud
na další výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročí výší
odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek
využije na náhradu nákladů
7. Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli pohřebiště darovat písemnou
darovací smlouvou.
8. Oznamovat pověřenému zaměstnanci veškeré změny údajů potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
9. Strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem pohřebiště, tato čísla
nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.
10. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
provádět způsobem, který je v souladu s článkem 7.
11. Neodkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední
hrobová zařízení.
Čl. 7
Ukládání lidských pozůstatků, zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze pohřební služba nebo jiná
osoba, vždy s předchozím souhlasem pověřeným zaměstnancem úřadu městyse.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
pověřeného zaměstnance nebo správce pohřebiště a způsobem, který správce pohřebiště
nebo pověřený zaměstnanec stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu.
4. Při pohřbívání do hrobů musí být použity rakve, které, musí být vyrobeny z takových
materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky.
Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící
vcelku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly
z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být
pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví
a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých
látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí
rakve.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka, nebo

b) kovové, nebo
c) dle ČSN Rakve.
6. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.
7. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce
hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci
v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby
doloží nájemce hrobového místa k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle
odstavce 2 a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku.
Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při
exhumaci provoz na pohřebiště tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen
přenos možné nákazy.
8. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobu nebo hrobce, není potřeba k jejich přemístění
v rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické
stanice.
Čl. 8
Tlecí doba
V souladu s výsledky hydrologického výzkumu a vyžádaným stanoviskem Krajské
hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni čj. KHSPL 12519/2019/25 je
na základě zákona stanovena tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů, která
na pohřebišti dotčeném tímto řádem činí 12 let.
Čl. 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která
činí minimálně 600 mm.
b) základy památníku a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu
odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, případně cihelného zdiva,
c) přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však
260 cm,
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý
beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka,
c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého
betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přezdívkou, včetně impregnačních
nátěrů,
d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina) a v případě, že
bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm
a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíří
podle předpokládané vyzdívky,

f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny
antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny
na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být
nejméně 220 cm (podle velikosti rakví),
i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich
spáry zality betonem a povrch izolován,
j) na zastropení je možno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit
krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m²,
l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci
hrobky, na samostatném základě,
m) vstup do hrobky musí být vždy shora.
3. Správce pohřebiště nebo pověřený zaměstnanec úřadu městyse může ve svém souhlasu se
zřízením hrobky stanovit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dobu výstavby hrobky,
zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
požadavky na ochranu zeleně,
podmínky používání komunikací pohřebiště,
způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
povinnost dozoru při výstavbě
průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé
užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce a způsoby a cyklus
revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je pověřený zaměstnanec
povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba respektovat důstojnost místa a omezit
hlučné práce jen na nezbytně potřebnou míru, neomezovat průchodnost komunikací
a přístup k jednotlivým hrobovým místům, nenarušovat hrobová místa nebo jakkoliv
omezovat práva nájemců hrobových míst a zajistit ochranu zeleně a kořenového systému
zeleně.
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,
do původního stavu.
Čl. 10
Užívání a nájem hrobového místa
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené
mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí
mít písemnou formu.
2. Nájem hrobových míst se sjednává na dobu 12 let pro hrob (s ostatky dle tlecí doby),
hrobku i pro urnová místa.
3. Výše nájemného a cena za služby s nájmem spojené jsou stanoveny platným Ceníkem
nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného pohřebiště
v Klenčí pod Čerchovem.

4. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.
Podnájem hrobového místa je zakázán.
5. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím
provozovatele pohřebiště sepsáním nové nájemní smlouvy.
6. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy
o nájmu hrobového místa, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce
neuhradí dlužné nájemné do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně
vyzval.
7. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby
nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce
znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý,
nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu a po dobu minimálně jednoho roku
od uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu a odkaz
na uveřejněnou informaci umístí vhodným způsobem na příslušné hrobové místo.
8. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení doby
trvání smlouvy o nájmu a plní své povinnosti, může provozovatel pohřebiště jeho návrh
odmítnout jen v případě, má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1. zákona
o pohřebnictví.
Čl. 11
Kolumbárium
1. Místo pro uložení uren v kolumbáriu (dále jen výklenek či schránka) je pronajímáno
na základě smlouvy o nájmu uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem. Smlouva
o nájmu musí mít písemnou podobu.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 10 let.
3. Výše nájemného a cena za služby s nájmem spojené jsou stanoveny platným Ceníkem
nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného pohřebiště
v Klenčí pod Čerchovem.
4. Do výklenku se smí ukládat zpopelněné ostatky zemřelých osob v urnách úředních
i zdobných. Urnu smí do výklenku kolumbária uložit nájemce nebo jím pověřená osoba
pouze po předběžném souhlasu pronajímatele nebo městysem.
5. Nájemce je povinen udržovat výklenek v řádném stavu, zejména dbát o čistotu a pořádek.
Výklenek může vhodně vyzdobit, výzdoba má být jednoduchá a pietní. Do výklenku
může umístit foto, drobné ozdobné předměty, umělé květiny, umělá světla bez otevřeného
ohně. Není dovoleno umísťovat do výklenku živé květy a není povoleno uvnitř výklenku
rozžíhat světla s otevřeným ohněm, jako např. svíčky, kalíšky apod.
6. Informace o zesnulém mohou být kromě obalu urny umístěny také samostatně ve vnitřním
prostoru výklenku. Je zakázáno psát, malovat nebo jakkoliv jinak povrchově upravovat
skleněnou výplň a nerezový rám dvířek a betonové stěny. Je zakázáno zasahovat
do betonové konstrukce výklenku i do konstrukce dvířek. Opatřovat stěny výklenku
obkladem (zrcadlo, keramické obklady, atd.) je možné pouze po předběžné dohodě se
správcem hřbitova. Odstranění obložení, jako i uvedení stěn a dna výklenku do původního
stavu, je nájemce povinen provést po skončení nájmu na své náklady. Pokud tak neučiní
v dohodnuté lhůtě, provede potřebné úpravy pronajímatel na náklady nájemce.
7. Výklenky jsou opatřeny prosklenými dvířky.

8. Po skončení nájmu je nájemce povinen z výklenku vyklidit urny se zpopelněnými ostatky
a všechny další předměty a vyklizený výklenek předat pronajímateli. Pokud tak neučiní,
vyklidí schránku pronajímatel na náklady nájemce. Neodklizené urny zůstanou ještě
po dobu jednoho roku v uzamčené schránce, po tuto dobu si je může nájemce po dohodě
s pronajímatelem odebrat. Po tomto termínu budou neodebrané urny uloženy do země
ve společném hrobě s tím, že tyto urny již nebude možné odebrat.
Čl. 12
Dřeviny a ostatní
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce. Jedná se o dřeviny, které
by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody
na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce
zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.
3. Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny,
k jejíž výsadbě nedal souhlas.
4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně
přírody a krajiny).
5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem zřizovatele pohřebiště.
6. Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje
o způsobu řešení nebo náhrady příslušný správní orgán.
7. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhlasu správce.
8. Jednoduché práce nutné k udržování a zkrášlování hrobových míst provádějí
na pronajatých místech nájemci nebo fyzické či právnické osoby nájemci pověřené.
Čl. 13
Sankce
1. Porušení tohoto řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jako přestupek proti veřejnému
pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání
pohřbu nebo pietního aktu.
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na
pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění
veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev
s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku
nebo neoprávněně provádí exhumaci,
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26
zákona o pohřebnictví.

Čl. 14
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí
fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
3. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí správce pohřebiště, pověřený zaměstnanec,
popřípadě další pověřený orgán obce.
4. Výjimky z řádu veřejného pohřebiště může na základě individuální žádosti schválit
Zastupitelstvo městyse nebo Rada městyse.
Čl. 15
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu veřejného pohřebiště se ruší v celém rozsahu
platnost předchozího Řádu veřejného pohřebiště.
Čl. 16
Účinnost
Tento řád je účinný dnem 1. 7. 2020.

V Klenčí pod Čerchovem 1. 6. 2020

Jan Bozděch
starosta městyse

