Provozní řád veřejného pohřebiště
v obci Slavošov
Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle § 84
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění,
ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o pohřebnictví, v platném znění,
řád veřejného pohřebiště obce Slavošov.

Řád veřejného pohřebiště
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) se vydává na základě zákona
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů některých zákonů
v platném znění.
2.Řád upravuje provoz pohřebiště v k..ú.Slavošov č. parcely 48 a 698/2
3.Řád je závazný pro provozovatele pohřebiště,návštěvníky, a pro subjekty
zajištující pohřební služby,nájemce hrobových a urnových míst,pro služby
spojené s úpravou hrobů.
4.Provozovatel a správce pohřebiště:
OBEC SLAVOŠOV, se sídlem :Slavošov č.p. 50,285 22,Zruč nad Sázavou

Článek 2
Provozní doba pohřebiště
1.Provozní doba:Leden až prosinec 7°°-21°° hod.
Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1.Uživatelé a návštěvníci pohřebiště se musí chovat tak, jak vyžaduje
úcta k památce zemřelých.
2.Na pohřebišti se nesmí návštěvníci chovat hlučně,požívat
alkoholické a omamné látky,odhazovat odpad mimo určené nádoby.
3.Je třeba dodržovat provozní dobu pohřebiště. Čl. 2
4.Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup v doprovodu dospělé os.
5.Je zakázán vstup se zvířaty,jízda na kole,kolečkových bruslích
skateboardech a koloběžkách.
6.Vozidla(vyjímka je invalidní vozík) mohou na pohřebiště vjíždět
a zdržovat se zde výhradně se souhlasem správce.Vozidla by měla
místo opustit 30. min před uzavíráním pohřebiště.
7.Přístupu na pohřebiště může provozovatel zamezit ve výjimečných
případech:úpravy terénu,náledí,vichřice,exhumace,aj.
8.Nářadí,konve a věci používané k úpravě hrobového místa uložit
vždy na jejich určená místa.
9.Svítilny a svíčky musí být zabezpečeny proti požáru.
10.Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu a přilehlých
prostorách pít vodu z vodovodních výpustí.Voda je určena na zalévání zeleně.Je zakázáno vodu odnášet v náhradních obalech.
11.Dozor nad pořádkem a dodržováním řádu provádí provozovatel.

Čl. 4
Rozsah poskytovaných služeb
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a)vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
b)správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně
c)správu a údržbu objektů a zajištování likvidace odpadu

Čl. 5
Povinnosti provozovatele a správce pohřebiště
Správce je povinen:
1.předat nájemci hrobového místa k užívání označené hrobové místo.

2.zajistit přístup k hrobovému místu a jeho úpravu
3.v případě nenadálé události zajistit bezpečný a plynulý provoz pohř.
Čl. 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemník je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1.Hrobové místo zřídit v souladu s nájemní smlouvou a řídit se podmínkami
v ní uvedených a provozním řádem
2.Udržovat hrobové místo následujícím způsobem:
a)do 3 měsíců po pohřbu upravit hrobové místo
b)odstranit včas květinové a jiné dary,vyhořelé svíčky aj, věci kazící vzhled
c)neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení,pokud je poškozeno.
3.Nezasahovat do veřejné zeleně,neprovádět bez povolení nové výsadby.
4.Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů,potřebných pro vedení
evidence pohřebiště.
5.Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem
obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
6.Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání
s nimi provádět jen způsobem,který je v souladu s článkem 7.
7.Zdržovat se na pohřebišti pouze ve stanovené provozní době

ČL 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků
a jejich exhumace

1.Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze oprávněná osoba,
jiná osoba jen se souhlasem provozovatele.To platí i pro exhumace.
2.Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti jen se souhlasem
správce
3.Pro pohřbívání do hrobu musí být použita rakev v souladu s tlecí dobou.
Nesmí obsahovat díly z PVC a nerozložitelné díly.Kovové díly omezeně
Výplň rakví smí být pouze z materiálů jako dřevěné piliny,papír,a látky
Při výrobě nesmí být použity toxické látky.
4.Rakev musí být z tvrdých druhů dřev s rozměry 2,15 m x 0,85 m.
5.Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce

pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

ČL 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí
11 let

ČL 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací
na pohřebišti
1.Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu
a)Základy hrobů musí odpovídat rozměrům náhrobku
2.Podmínky pro zřízení hrobky
a)hloubka výkopu musí odpovídat počtu rakví
b)výstavba hrobky musí být v souladu se zákonem
c)správce pohřebiště může v souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
dobu výstavby
zabezpečení místa proti pádu osob
povinnost dozoru při výstavbě
kontroly postupu prací
3.Po ukončení veškerých prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa,
kde byly práce prováděny ,do původní stavu.

ČL 10
SANKCE
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

ČL 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou jsou zrušeny všechny předcházející právní ustanovení
související s provozem pohřebiště.

ČL 12
Účinnost
Účinnosti nabývá tento řád 15 dnem následujícím po jeho vyhlášení.
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