OBEC MEZNO
Obecně závazná vyhláška č. 01/2005
Zastupitelstvo Obce Mezno schválilo dne ……………. a vydalo dle ustanovení § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 16 odst .1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb., a v souladu s § 19 citovaného zákona, řád
veřejného pohřebiště ( dále jen vyhláška)

Řád veřejného pohřebiště
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Veřejné pohřebiště je zařízení určené k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo
k ukládání jejich zpopelněných ostatků. Řád upravuje provoz pohřebiště obce Mezno na
pozemkové parcele číslo 340 v katastrálním území Mezno. Provozovatel a správce
pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona.
Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými vyžadují, aby pohřebiště bylo
udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech právních předpisů.

Čl. 2
Provozovatel veřejného pohřebiště
Provozovatelem pohřebiště je Obec Mezno a vykonává tuto činnost jako službu ve
veřejném zájmu.

Čl. 3
Působnost řádu veřejného pohřebiště
1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště v Mezně jehož součástí jsou:
- místa pro jednohroby a dvojhroby
- hrobky
- místa pro dětské hroby
- urnová řadová místa
- kaple pro církevní a smuteční obřady
- zelený pás kolem pohřebiště
2. Řád je závazný pro provozovatele, nájemce hrobového místa, návštěvníky pohřebiště a
další osoby vykonávající činnost související se zajišťováním řádného provozu pohřebiště.

Čl. 4
Rozsah poskytovaných služeb
1. Je povoleno ukládat do hrobů a hrobek pouze dřevěné rakve.
2. Zajišťování výkopových prací souvisejících s pohřbením.
3. Zajišťování výkopových prací souvisejících s exhumací.

4. Zajišťování správy a údržby pohřebiště.
5. Zajišťování služeb spojených s nájmem hrobového nebo urnového místa.

Čl. 5
Tlecí doba
Tlecí doba pro lidské ostatky ukládané do hrobu je dle výsledků hydrogeologického
průzkumu a dle stanoviska příslušného hygienika 10 let.

Čl. 6
Povinnosti návštěvníků
1. Návštěvníci jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa.
2. Návštěvníkům pohřebiště je zakázáno chovat se na pohřebišti hlučně, používat zvukové
reprodukční techniky, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat
odpadky mimo odpadové nádoby, vodit nebo vpouštět psy, kočky a jiná zvířata.
3. Není povolena jízda na kole, lámat a řezat stromy a keře, trhat květiny a poškozovat věci
umístěné v prostorách pohřebiště.
4. Je zakázáno přemisťovat a používat zařízení a ostatní věci pohřebiště k jiným účelům než
k provozu pohřebiště.

Čl. 7
Povinnosti provozovatele pohřebiště
1. Provozovatel zajišťuje řádnou údržbu pohřebiště, zejména pečuje o vnější vzhled a čistotu
pohřebiště a o nepronajatá hrobová a urnová místa, výsadbu a ošetřování zeleně, úpravu a
údržbu komunikací a oplocení a o údržbu příslušenství a zařízení pohřebiště.
2. Provozovatel je povinen uzavírat smlouvu o nájmu hrobového místa s občany za rovných
podmínek.
3. Provozovatel zabezpečuje kopání hrobů a ostatní služby související s pohřebnictvím.
4. Provozovatel vede evidenci o uložení těl a uren do hrobů a hrobek.

Čl. 8.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich
exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba
jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i pro provádění prací spojených se zajišťováním
exhumací.
2. Zpopelnělé lidské ostatky je možné ukložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko
rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
spolu lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné
piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické
látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a
to celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková
vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště
provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

Čl. 9
Rozsvěcování světel
Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena,
aby nevzniklo nebezpečí požáru. Provozovatel pohřebiště může v odůvodněných případech
používání světel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

Čl. 10
Přístup na pohřebiště
1.
2.
3.
4.

Veřejné pohřebiště je přístupné nepřetržitě.
Dětem do 8 let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
Osobám podnapilým je na pohřebiště zakázán.
Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen za podmínek
stanovených provozovatelem pohřebiště. Jde zejména o předchozí souhlas provozovatele
pohřebiště, dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti, zákaz
mytí a oprav vozidel apod.
5. Na pohřebiště není dovolena jízda i jinými vozidly než motorovými s výjimkou vozíků
invalidních občanů.
6. Cesty na hřbitově a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a
nelze omezovat jejich průchodnost.
7. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště
nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav,
exhumací, za sněhu a náledí apod, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

Čl. 11
Ostatní ustanovení
1. Voda z vodovodních výpustí umístěných na pohřebišti není pitná.
2. Pokud tento řád neupravuje některé právní poměry týkající se pohřebiště, platí pro ně
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 12
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů.

Čl. 13
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší dosavadní vyhlášky a řády vydané Obcí Mezno
související s provozování veřejného pohřebiště.

Čl. 14
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

Místostarosta: ………………………
Starosta: ……………………………
Vyvěšeno: …………………………
Sejmuto: …………………………...

OBEC MEZNO
Obec Mezno, se sídlem Mezno 57, 257 86 Miličín, IČO 232220, zastoupená starostou panem
Miroslavem Markem,
a
pan, paní .……………………………………………………………………………………
rodné č.: ……………………………………………………………………………………..
bytem: ………………………………………………………………………………………..
uzavírají podle § 25 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, a § 663 a
násl., občanského zákoníku tuto:

Smlouvu o nájmu hrobového místa, urnového místa
Čl. 1
Předmět nájmu
1.

Pronajímatel je vlastníkem pozemku parc. č. ……, v k.ú. a obci Mezno, na základě
zákona ČNR č. 172/1991 Sb. ze dne 24.4.1991 o převodu některých věcí z majetku ČR do
vlastnictví obcí ve znění pozdějších změn a doplnění.
2. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání hrobové místo č. …….. / urnové místo č.
…… na tomto veřejném pohřebišti.

Čl. 2
Doba nájmu
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce deseti let ode dne podpisu.

Čl. 3
Nájemné
1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za nájem hrobového místa nájemné ve výši
………………… Kč/hrobové urnové místo/rok. Nájemné se platí předem najednou za
celou dobu, na kterou bylo hrobové/urnové místo pronajato.
2. Nájemné je splatné nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. V nájemném je zahrnuta i cena služeb spojených s nájmem.

Čl. 4
Povinnosti smluvních stran
1. Pronajímatel je povinen předat ke dni uzavření smlouvy nájemci hrobové/urnové místo
k užívání za účelem ukládání pozůstatků zemřelých a po dobu trvání nájmu zajistit přístup
k hrobovému/urnovému místu.

2. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého
hrobového/urnového místa, zejména zajišťovat úklid a čištění hrobu, osázení hrobu
květinami, či opatření náhrobní desky, odstraňování zvadlých květin a jiných
nepotřebných nebo hyzdících předmětů a jejich odkládání na místech k tomu určených.
3. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu změnu místa trvalého
pobytu.
4. Pronajímatel může vymáhat penále ve výši vyhlašované ČNB za každý den prodlení,
nebude-li nájemné včas a řádně uhrazeno.

Čl. 6
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden.
2. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními
podpisy.
V Mezně dne ………………………….
……………………………………..
Pronajímatel

……………………………………..
Nájemce

OBECNÍ ÚŘAD MEZNO, Mezno čp. 57, 257 86 Miličín
V Mezně dne 22. prosince 2004

Krajská hygienická stanice
územní pracoviště Benešov
Černoleská č.p. 2053
256 55 B e n e š o v

Č.j.:

/2004

Věc: Žádost o stanovisko k provozování veřejného pohřebiště

Žádáme tímto o Vaše stanovisko k provozování veřejného pohřebiště obcí Mezno,
které potřebujeme doložit Krajskému úřadu k žádosti o povolení. V příloze předkládáme
zprávu hydrogeologického průzkumu, snímek pozemkové mapy a informativní výpis z
katastru nemovitostí.
Za urychlené vyřízení předem děkujeme.

S pozdravem

Miroslav M a r e k
starosta obce

