
obec Potůčky
jako pľovozovatel veřejného pohřebiště podle $ 1ó odst. l zák ć,.

256ĺ200l Sb.o o pohřebnictví a o změně někteľých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

vydtxttv souladu s ustanovením $ 19 citovaného zźtkona

Řĺo veřejného pohřebiště obce Potůčky

l. Zastupitelstvo obce Potůčky ve smyslu $ 84 odst. 4 zźlkona č,. 12812000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Potůčky dne 31ll.2022, pod
číslem usnesení 06105l22l0l.

2. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Kľajského úřadu Kaľlovarského
Yłaje ze dne 14. 12.2020, vydaného pod ěj. KK/2074|RR/20.

Clánek 1

Úvodní ustanovení

1. Pľovozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a sluŽbou ve veřejném zź$mu

v samostatné působnosti obce.

2.Provozovatelem i správcem veřejného pohřebiště je obec Potůčky,IČ 0025489, se sídlem Potůčky
č.p. 58, zastoupenou starostou obce.

ČHnek 2
Působnost řádu pohřebiště

1. Vysvětlení zkľatek pojmů:

a) Řa0 _ Řád veřejného pohřebiště.

b) Provozovatel pohřebiště - vykonáváprovozování veřejného pohřebiště ve smyslu

$ 18 odst. 2 zźtkona o pohřebnictví.

2. Vnější hľanice těchto pohřebišť jsou vymezeny zdi.

3. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště na pozemku paľcelního čísla 350/6 v
k.ú. Potričky, (dále jen pohřebiště), jehoŽ součástí je:

-kolumbarium s místy pľo ukládání zpopelněných lidských ostatků v umách

4. Řĺa ie zźlvazný pľo pľovozovatele _ obec Potůčky a dále pľo subjekty, zajišťující pohřební
sluŽby, pro obstaľavatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce uľnových míst, objednatęle a
zhotovitele sluŽeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, kteľé zdę s pľokazateln;ým souhlasem
provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí pľáce a pro ostatní veřejnost.



5. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v każdémjinak, tak mají přednost v
pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákonik. Smlouva i řád
nesmějí byt v ľozpoľu se zákonem nebo bý pľoti zákonu _ speciálnímu i obecnému. ZvlźŠtní
ustanovení mají vŹdy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud
není v żádĺém dokumentu nějaká věc upľavena, řídíme se pravidly uveden;ými v právních
předpisech.

čHnek 3
Rozsah poskytovaných služeb

1. Na pohřebišti obce Potůčky jsou poskytovány týo zélk|adní sluŽby:

a) nájem umového místa pľo uložení uľen do kolumbáľií

b) spľáva aűdrŽbapohřebiště včetně inženýľských sítí, zeleně, oplocení a mobiliĺĺře

c) vedení předepsané evidence související s pľovozováním pohřebiště

d) údľŽba komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)

e) zajišťovźni sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včętně biologicky nebezpečných
odpadů

Đ vykonávání dozoru nad dodľŽováním tohoto Řádu

g) zveřejňování infoľmací v místě na daném pohřebišti obvyklém pľo potřeby veřejnosti

Clánek 4
Doba zpřístupnění pohřebištěo povinnosti návštěvníků' způsob a

pľavĺdla uźív ání zaŕízení

1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné (v ojedinělých případech může být i veřejným

prostranstvím podle zákona o obcích - pak se ovšem čl. 4.1 nepoužije):

V zimním období od 8:00 hod. do 19:00 hod.

V letním období od 8:00 hod. do 19:00 hod.

V den Památky zesnulých, včetně předchénejícího víkendu od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Letní období je vymezeno platností letního času.

2. Pľovozovatel je opľávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením.

3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

4. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzaměeno.

5. Pľovozovatel pohřebiště může z opľávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho

část dočasně omezit nebo zakétzat, např. v době provádění terénních úpľav, manipulování se
zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze
zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbýnou údľžbu



hlavních komunikací pohřebiště v zźĄmu zajištění bezpečnosti.

6. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

7. osobám pod vlivem návykových a psychotľopních látek je vstup na pohřebiště zakźnán' ľovněž
je zakáľzźno pożíváni alkoholických nápojů na pohřebišti.

8. Motoľová vozidla (mimo vozidel pľovozovatele pohřebiště) na pohřebiště vjíždět a zdrŽovat se

jen s pľokazatelným souhlasem provozovatele po předchozi thradě úplaty dle ceníku a za
podmínek stanovených pľovozovatelem. Jde zejména o dodržování vyhľazených jízdních tľas,

maximální povolené ľychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech můŽe pľovozovatel povolit
výjimku.

9. Na pohřebištinení dovolena jízdai jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních.

10. Na pohřebišti je ľovněž zakźĺztno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběŽkách,

skateboardech apod.

1 l. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit
se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně,
pouŽívat audio a video přijímače, kouřit, poŹivat alkoholické nápoje a jiné omamné |źltky, odhazovat
odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zviŕata a používat prostoľy
pohřebiště i jeho vybavení k jiným účęlům, než k jakým jsou určeny.

I2.Zhygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní.

Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

13. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti ľozsvěcovat jen pokud jsou vhodn;ým

způsobem zabezpeěena pľoti vzniku poŽáru. Pľovozovatel můŽę v odůvodněných případech
pollŽívání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

14. Ukládání nádob, nářadi,jiných předmětů, včetně dílů uľnového zařízęní na jiná místa, než na
místa v kolumbáriu není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pľo ukládání
odpadu z pohřebiště - mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno
třídění odpadu' je nutno toto opatření respektovat.

15.Návštěvníkům jezakázánopľovádětjakékoli zźsahy dovzrostlézeleněnapohřebišti.

16. Návštěvníkům je zaká.zźno umisťovat do uzavřených uľnových míst svíčky s otevřeným ohněm.

17. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, kteľý stanoví
tento Rád a pľovozovatel.

18. Na pohřebišti je dovoleno umístění ľeklam pouze na vyllrazených místech po předchozím

souhlasu pľovozovatele pohřebiště. Není dovoleno umístění ľeklam na stromech ani zaÍízení,ch

pohřebiště ani hrobových místech a hľobových zaÍízeních.

1 9 . Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat pľesentační akce soukľomých subjektů zaměřené

na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zbożi. Všechny podnikatelské

subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli pľáce či sluŽby pro nájemce, maji oznamovací povinnost k
této ěinnosti vůči pľovozovateli pohřebiště.

20. Všechny osoby, vykonávající ěinnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště,
jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními pľávními normami,
upravujícími takovou činnost, dodľžovat tento Řád a to vźdy s vědomím provozovatele pohřebiště,



nebo s jeho předchozím souhlasem' je-li ho dle tohoto Řádu potřeba.

ČHnek 5
Povinnosti pľovozovatele pohřebiště

1. Pľovozovatel pohřebiště je povinen zejméĺa:

a) Všem osobám - zájemcům o nájem, stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu
hrobového místa.

b) Z&žet se ve styku s pozůstal;imi chování nešetľného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast ľegistrovaných církví, náboženských společností
a jiných osob v souladu s projevenou zemřelé osoby, a pokud se tato osoba běhęm svého
Života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených
v $ 1 14 odst. l občanského zákoníku, je-li pľovozovateli znźlma.

c) Vést evidenci související s pľovozováním pohřebiště v rozsahu dle $ 21 zákona
o pohřebnictví formou vázané knihy, nebo v elektľonické podobě s roění frekvencí výisku a
jejich svázétním.

d) Llkládat Listy o pľohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle
archivačního a skaľtačního řádu obce.

e) Vyľizovat stížnosti včętně reklamací souvisejících s provozem a spľávou pohřebiště.

Stížnosti vyřizuje provozovatel pohřebiště.

Đ Současně je povinen udľžovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných
uľnových mist. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat

nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.

g) V případě zźlkazu pohřbívání bezodkladně informovat veřejnost o tomto zźlkazu v místě
na daném pohřebišti obvyklém.

h) V případě rušení pohřebiště pľovozovatel postupuje dle ustanovení $ 24 zákona o
pohřebnictví a jebezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit
veškerou informační povinnost.

článeľ 6
Uźívání uľnového místa

1. Żaani,ztýemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného urnového místa
nebo na jiné, individuální umístění uľny v rámci urnového místa.

2. Nájem umového místa vzniká na zźk|adé smlouvy o nájmu umového místa uzavřené mezi
pronajímatelęm a pľovozovatelem pohřebiště, (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí
mít písemnou foľmu a musí obsahovat uľčení uľnového místa a výši nájemného.

3. K uzavření smlouvy o nájmu uľnového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout
pronaj ímateli pohřebiště zejména týo údaj e :

a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíŽ lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti
uloženy, místo a datum jejího narození a úmľtí,



b) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datanarození nájemce hrobového místa,
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní ťrľmu, sídlo a
identifikační číslo osoby nájemce hĺobového místa, jde-li o právnickou osobu,

c) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu twźtni zźxazku včetně údajů o změně smlouvy'

d) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po
smľti nájemce na zák|adě určené posloupnosti pokľačovat v nájmu.

4. Změĺy výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit
pľovozovateli pohřebiště.

5. Nájem umových míst se sjednává zpravidla na dobu: 10 let

6. Platn;ým uzavřením nájemní smlouvy k urnovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo
zŕiđit na místě uľnové místo, včetně uloŽení uľnového příslušenství, to vše v souladu s obsahem
nájemní smlouvy, tímto Řádęm a pokyny pľovozovatele pohřebiště, s následnou možností uloŽit v
tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

7. Nájemní právo k uľnovému místu lze převést na třetí osobu pouze pľostřednictvím
provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního prźna je dosavadní
nájemce a vlastník hľobky, náhľobku nebo hľobového zaÍízęní povinen předložit provozovateli
pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v
jeho vlastnictví.

8. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu urnového místa a urnového zařízení v
rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu.

9. Nájemce je povinen nepľodleně zajistit opľavu urnového zaÍizení pokud je narušena jeho stabilita
a ohľoŽuje tim zdraví, źivoty, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemcę neučiní po uplynutí
lhůty uvedené ve výzvě pľovozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na
náklady a ľiziko nájemce uľnového místa.

10. Je zakázáno odkládat díly urnového zařizęní na jiná místa, než do urnového místa.

l1. Při uŽívání urnového místa můŽe nájemce manipulovat s zpopelněnými lidskými ostatky pouze s

vědomím provozovatele.

12. Nájemce je povinen stľpět číselné označení uľnových míst pľovedené pľovozovatelem, tyto ěísla
nepřemísťovat, nepoškozovat a nepouŽívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na uľnovóm
místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou infoľmaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce
na skončení doby nájmu.

13. Byl-li nájemce uľnového místa prokazatelně vyzvźnpřed ukončením nájmu
k vyklizení uľnového místa od movitých i nemovitých věcí, v souladu s $ 2225 občanského
zákoníku při skončení nájmu předá nájemce umové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu.
Při odevzdání uľnového místa si nájemce vezmę vše, kľomě uložených lidských ostatků, ať
zpopelněných nebo nezpopelněných, pľotože v souladu s $ 493 oběanského zákoníku lidské ostatky
nejsou věcí.

14. Některá urnová zařízení nebo urny |ze provozovateli pohřebiště darovat písemnou darovací
smlouvou.



čHneľ 7
Sankce

l. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle $ 5 odst. 1 písm. i) zákona ć,.25112016 Sb., o
někteľých přestupcích jako přestupek pľoti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší
podmínky uložené v tomto Rádu 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) zachźni s lidskými pozristatky nebo lidskými ostatky na
pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,

b) v rozporu s $ 4 odst. l písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s

lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,

c) v ľozporu s $ 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hľob nebo hrobku nębo

neoprávněně pľovádí exhumaci,

3. Za přestupky uvedené výše lze uloŽit pokutu až do výše l00 000'- Kč ve smyslu $ 26 zźlkona o

pohřebnictví.

Čhnek 8
ostatní ustanovení

1. Pľávní vztahy neupľavené tímto Řádem, vďahující se k pľovozování pohřebiště, se řídí zákonem
o pohřebnictví.

2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí ťrkce

doruěení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

3. Kontrolu dodľŽování tohoto Řádu provádí obec Potůčky a obecní policie Potůčky.

4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.

článeľ 9
Zánérečné ustanovení

1. Tento Řadie úěinný dnem 0l.11 .2022

2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na uřední desce obecního úřadu Potůčky po dobu 15-ti

dnů a po celou dobu platnosti tohoto Řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

V Potůčkách dne: 0l.l 1
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