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ØÁD VEØEJNÉHO POHØEBIŠTÌ J\1ILSTAKAROLINKA

V souladu s § 102 odst. 3 zákona è. 128/2000Sb. o obcích a na základì usneseníRady
mìsta Karolinka, která tento øád projednala dne 22.08.2007j~d{(Jjiné opatøení mìsta,
vydi1vá mìsto Karolinka jako provozovatel veøejného pohøebištì (dále jen pohlebi.W!)
podle § 16, odst. 1 zákona è. 256/2001 Sb., o pohøcbnic1ví(dále jen zákon) a o zmìnì
nìktcr)'ch zálwnù, ve znìní zálwna è. 67/2006 Sb. v souladu s ustanovením § J9
citovaného zákona øádveøejnéhopohøebištì (dálejen rád).

Èlánek 1
Úvodní ustanovení

1. Øád se vydává se souhlasemKrajskéhoúøaduve Zlínì ze dne 10.07.2007pod è.j.KUZL
45753/2007ŽPZE - CH.
2. Spoleèensképoslání pohøebištìjako veøejného,zdravotnì technickéhozaøízení,urèeného
k rozlouèeníse zemøelými,kjejich pietnímu pohøbhlánia ukládáni jejich zpopeJnìn)/cll
ostatkùvyžaduje,aby pohøebištìbylo udržovánov dobrémstavu.
3. Øádupravuje provoz pohøebištìa POVillllOSti
osob, kterým svìdèi právo nájmu mista na

Èlánek 2
Pùsobnostøádu pohøebištì
1. Øádsevztahujena pohøebištìumístìnév K.Ú. Karolinka na parceláchè.: 459/3, 459/4,
459/15,492,488/1,514/2 (èást),479/2,479/3,jehož souèástíjsou:
>- místapro ukládánílidsk)lch pozùstatkùdo hrobù
).> místapro ukládánílidských pozùstatkùdo hrobek
? místapro ukládánílidsk)'ch zpopelnìn)'chostatkùv umách
» spoleènéhroby
» smuteèníobøadnísíò
Vnìjší hranicepohøebištìjsou vymezenyoplocením.
2. Øádje závazn~'pro provozovatele- mìsto, správcea dálepro subjekty, zajišt'ující
pohøebníslužby,pro obstaravateJe
pohøebnícha jin~7chúkonù, nájemcehrobov)'ch a
umov~'chmíst, objednavateJe
a zhotoviteleslužeb,návštìvníky pohøebištì,vèetnì osob,
kterézde s prokazateln~'msouhlasemprovozovatele,správcepohøebištì,nebo nájemce
provádìjí prácea pro ostatníveøejnost.

Èlánek 3
Rozsahslužebposkytovau)lchna pohøebišti
].

Provozovatelpohøebištìposkytujenásledujícíslužby:
;
;
;
;

èinnosti spojené s jednáním a uzavíráním smluv o nájmu llrobov)/ch míst
vedení evidence hrobového zaøízenía jejicJl vlastníkù
v)lbìr úhrad za nájem a služby s nájmem spojené
vedení pøedepsanéevidence o hrobov)/cll místecll, o uložení ]jdsk)lch osiatkli a o
nájemcícll

Správcepohøebištìposkytujeslužbyspojenés provozempohøebištì:
);- údržbukomunikaci a chodníkù,osvìtleni
~ údržbuzelenì, seèenia úklid trávy
~ odvoz a Jikvidaceodpadu
);-

správua údržbuhøbitovníhozaøízeni(inžen)/rské
sítì), oploceni,smuteèniobøadní

sínì
>- zveøej1"íováni
informací v místì na danémpohøebištiobvyklémpro potøebyveøejnosti
Provozovatela správcepohøebištìposkytují prostøednictvím
oprávnìnéosobynásledující
služby:
~ výkopové práce související s pohøbeníma exhumací
~ pohøbívání
>- provádìní exhumací

>- ukládání, rozptyl a vsyp zpopelnìn)/ch lidských ostatkù
2. V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na základì zákona tímto øádempro
uložení lidských pozùstatkù do 11l"obu
stanovenana pohøebištitlecí doba v délce
minimálnì 15 let s možností pohøbívánído prohlouben)lch 11l"obù.
3. Na pohøebišti se pohøbívají zpravidla tìla osob, které ke dni úmrtí mìly trvalé bydlištì na
území mìsta Karolinka, osob zemøelýchna území mìsta Karolinka a tìch, jejichž tìla byla
na území mìsta Karolinka nalezena nebo vyložena z dopravního prostøedku,nastala-li
smrt v prùbìhu jízdy.
4. Dovoluji-li to provozní podmínky, lze provést na pohøebištipohøbenítìl osob zemøel)/cbi
z jiných mìst a obcí, požádá-li o to objednatel pohøbu,kter)1má nájemní právo
k hrobovému místu již smluvnì ošetøeno.Výjimku pro pohøbíváníosob z jin)lch katastrù
udìluje Rada mìsta Karolinka. Zemøelí mohou b)rt na pohøebišti pohøbeníjen se
souhlasemprovozovatele pohøebištì.

Èlánek 4
Provozní doba pohøebištì
Povinnosti návštìvníku pohøebištì, zpusob a pravidla užívání høbitovníhozaøízení
Provoznídoba,v jejímž prùbìhu je pohøebištìzpøístupnìnoveøejnosti,sestanovítakto:
leden, únor, bøezen,øíjen, listopad, prosince
7-17 hod
duben, kvìten, èerven, èervenec,srpcn, záøí
7-19 hod
Památka zesnul~lch,vè. pøedcházejícísoboty a nedìle... ...7-22 hod
Správceje oprávnìn povolit odùvodnìnouv)ljil11kuindividuálnímpovolením.
Návštìvníci jsou povinni opustit pohøebištìdo konceuzavíracídoby bezupozornìni.
Mimo vymezenoudobuje pohøebištìuzamèeno.

l.

Návštìvníkùmpohøebištìnenípovolenotakovéjednání,kteréby sedol)+:a]odÚslojnos1j

zemøcl)'chnebo mravního cítìní pozùstal)'cha veøejnosti:tz. zejménachOValse hluè-nì.
poušlìt pøenosné
nosièezvuku,požívat alkoholické nápoje,.omamnéa psycholropní ]{J1ky,
odhazovatodpadky mimo nádobk tomu urèen)lcha používat prostory pohi:ebišlì èjjeho
vybavení k jin)lm úèelùm,nežk jak)lm jsou urèeny.
2. Na pohøebištije možnézdržovatsepouzev provozní dobì pohøebištìstanovenéølldcm.
3. Dìti do ] Olet mají na pohøebištìpøístuppouzev doprovodudospìlé osoby.
4. Na pohøebištì je zakázán pøístup osobám podnapilým, pod vlivem n•:ivykov)'ch a
psychotropníclllátek, osobámsepsy, koèkami a jin)'J1ljzvíøaty.
5. Na pohøebištije zakázánojezdit na jízdních koJcch, ko]obìžkách.. skateboardech a
koleèkovýchbrusHch.
6. Vozidla (s výjimkou inva1idníchvozíkù) mohou na pohøebištìvjíždìt a zdržovat se zde
pouze se souhlasemprovozovatelenebo správcepohøebištìa pøi splnìní jím stanoVen)'cJl
podmínek.Vozidla do areálupohøebištìjsou vpouštìna nejpozdìji] hod. pøedukonèením
stanovenéprovozni doby pohøebištìa souèasnìmusí vozidlo pohøebištìopustit nejpozdìji
30 min. pøedukonèenímtéto doby. Chodci mají vždy pøednostpøedvozidly.
7. Pojízdné a prùchodné plochy na pohøebištije povoleno použivat k parkováni vozidel
jenom v provozni dobì, pohøebištì,a to pouze se souhlasemprovozovatelenebo správce
pohøebištì.Neni dovoleno parkovat vozidla u hrobov)'ch 111.1st
a provádìt zde opravy a
údržbu vozide1.
8. Pøístupna pohøebištìnebodo jeho èásti l11\lžesprávcepohøebištìz oprávnìll)'ch dùvodù
(terénni úpravy, náledí, vichøice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo
zakázat.
9. Ukládání nádob,náøadía jiných pøedmìtù,vèetnì dílù hrobovéhozaøízenína zelené pásy
a místa kolem hrobovýchmístnení dovoleno.
10. Svítilny a svíèky je možno na pohøebištíchrozsvìcovat na jednotliv)lch hrobov)'ch
místech pouze tehdy, pokudjsou vhodným zpusobemzabezpeèenyproti vzniku požáru,
napø.v pevnì zabudovanýchhøbitovníchsvítilnách, pøípadnì ve sklenìn)'ch cylindrech
zajištìn)'ch proti pøevrácení.V odùvodnìn)'ch pøípadechmùže správce pohøebištì
používání otevøeného
ohnì (svíèekaj.) omezit nebozakázat(napø.v dobì sucha).
11. Z hygienick),ch dùvodù není dovoleno v areálu pohøebištì pít vodu z vodovodních
výpustí. Tato vodaje urèenak proyoznímÚèelùmsprávcepohøebištìa na zalévání zelenì
pøi údržbì zelenì na pronajat)'ch hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradníchobalechz areálupohøebištì.
12. Odpad z pohøebištì (mimo stavebního)je tøebaodkládat na stanovenámísta a k tomu
urèen)lchnádob; pokud je na pohøebištizavedenotøídìní odpadu,je nutno tato opatøení
respektovat.
] 3. Návštìvnfci nejsou oprávnìni provádìt jakékoli zásahy do zelenì vysazené správcem
pohøebištì, rovnìž bez souhlasuprovozovatele nebo správce nesmí vysazovat novou
zeleJl.
14. Poøádání pietních a vzpol11ínkovýchakci na pohøebišti je možné se souhlasem
provozovatele pohøebištì. Tím není dotèena povinnost svolavatele pøedem oznámit
shromáždìní podle zvláštníhopøedpisu(zák. è. 84/1990Sb., o právu shromažïovacím, ve
znìní pozdìjších pøedpisù).
15.Na pohøebištije povoleno provádìt jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
zpusobem,kter)' stanovítentoøád.
16.Smuteèní obøadnísíli slouží k obøadùmpro rozlouèení s lidsk)'mi pozùstatky v koneèné
rakvi pøed uložením do hrobu, hrobky, odvozem ke zpopelnìní, nebo k rozlouèení se
zpopelnìn)lmi lidsk)'mi ostatkya to všem obèanùm,i èlenùmjakékoli registrovanécírkve,

~

za rovných podmínek.Jin)' zpùsobužití obøadnísínì mù;;í~povolil provozovatelnebo
správcejen po vlastním uváženi a v sou1aduse zákonem.

17.Dozor nad poøádkemna pohøebištiprovádÍsprávcepohøebištì.

Èlánek 5
Povinnosti provozovatele a správcepohøebištìv souvislostis nájmem hrobovSJch
míst
FrovozovateJ,správcepohøebištìa oprávnìnéosobyjsou povinny provozovat a poskytovat
s1užbyna pohøebištiv souladuse zákonem,øádema zvláštními právními pøedpisy(napø.
zákono odpadech,zákon o shromažd'o\lání,
zákono ochranìosobníchúdajù apod.).
Provozovatelpohøebištìie povinen:
]. Stanovitstejnépodm1nkypro sjednáninájmuhrobového1111sta
dle typu pro každého
nájemce.
2. Zdržet se ve styku s pozùstalýmichovánínešetrného
k jejich citùm a umožnitpøi
obøadechúèastregistrovanýchcirkví, náboženských
spoleènostíajiných osobv souladu
s projevenouvùli osob,kteréobjednalypohøbení.
3. Vést evidenci souvisejícís provozovánímpohøebištìv rozsahudle ust. § 21, odst. 1
zákona (o zemøel)7ch,
o nájemci,o hrobovémzaøízení.
o zpùsobuuložení lidských
pozùstatkùa ostatkùajiné pøedepsané
zákonem),Souèasnìje povinenudržovataktuální
plán pohøebištìs vedenímevidencevolných hrobovýchmíst. Zájemcùmo uzavøení
nájemnísmlouvyje povinennajejich žádostnechatnahlédnoutdo plánu pohøebištìa
evidenceVOb1ych
míst.
4. V pøípadìzákazupohøbíváníbezodkladnìpísemnì informovatnájemcehrobovýchmíst.
pokudje mu známáadresaa souèasnìinformovatveøejnost
o tomto zákazuv místì na
danémpohøebištiobvyklém.
5. V pøípadìrušenípohøebištìprovozovatelpostupujedle ust. § 24 zákonaa je bezodkladnì
povinen ve smìru k zúèastnìnýmosobáma veøejnostisplnit veškerouinformaèní
povinnost.
6. Prostøednictvímoprávnìnýchosobzabezpeèovat
výkopyhrobù a služby související
s pohøbíváním.ukládánímzpopelnìnýchostatkù.exhumací.Umožnit oprávnìn)lJl1
osobámprovedeníexhumacezapodmínekstanovených
zákonema tímto øádem.
7. Provozovatelpohøebištìje povinenpísemnìupozornitnájemcena skonèenísjednané
doby nájmu, nejménì 90 dnù pøedjejím skonèením.Neni-Jjmu trvalý pobytnebos1dJo
nájemceznám, uveøejnítuto informaciv místì na danémpohøebištiobvyklém,nejménì
60 dnù pøedskonèenímsjednanédoby nájmu.
8. Spolupracujepøivyøizovánistížnostivèetnì reklamacísouvisejícíchse správou
pohøebištì.
Správcepohøebištìle povinen:

.

]. Pøedatnájemci hrobového místa k užívání vytýèené, èíselnì oznaèenéhrobovémísto.
2. Umožnit nájemci zøízenílu'obovéhozaøízenínebo hrobky za podmínek stanoven)/ch
~.!..J_-""""-'u'.

3. Umožnit nájemci užíváníjeho hrobovéhomístaa zaøízení
pohøebištì,zajistit pøístllp
k hrobovémumístu a zdržetsejak)7chkolizásahùdo hrobovéhomístanebohrobového
zaøízení.Výjimkou jsou pøípady,kdy je nezbytnébezodkladnìzajistit bezpeèn)'a plynul)!
provoz pohøebištì(živelné pohromy),nebokdy je potøeba
provéstpohøbenído sousedního
hrobu, kamenosochaøské
práce,úpravupohøebištìa to na nezbytnì nutnoudobu.

~

Pokud dojdevinou správcenebo oprávnìné osobyke škodì na hrobovémmístì nebo

hrobovémzaøízení
je povinen toto uvést do pùvodníhostavu.
4. Brobovámístasprávcepohøebištìzøizujea pøipravujek pronájmu tak, aby vznik]y
ucelenéøady,oddíJyèi skupiny hrobù a hrobekstejnéhocharakterua rozmìrLI.
Nikdo nemánárok na individuální umístìní mimo vymezen)'prostor.
5. Zajiš•ovatúdržbuveøejnézelenì na pohøebištipodleplatných pøedpisù,pokynu
pøjslušného
správníhoorgánu,provádìt údržbucestachodníkù, opravovatoploceni.,
spoleènázaøízenía inžen)'rskésítì.
6. Zajiš•ovat likvidaci odpadù z pohøebištì pøedepsan)'J1j
~pùsobem.

7. Zabezpeèovat
poøádeka èistotu na pohøebišti,vèetnìveøejn)'ch1ravn31)/ch
pJoth..
opuštìn)/chhrobovýchmíst a vyhtazenýchploch.

Èlánek 6
Povinnosti nájemce a užívání hrobového místa
1. Nájemhrobovéhomístavznikána základì smlouvyo nájmu hrobovéhomístauzavøené
mezinájemcema provozovatelempohøebištì.Smlouvao nájmu musí mít písemnouformu
a musíobsahovaturèenídruhu hrobovéhomísta,jehorozmìry, v)'ši nájemného,v)lši
úhradyza služby s nájmemspojenéa to dle platnéhoceníku,který vydáváprovozovatel
mìsto Karolinka, údaje o oprávnìné osobì, údajeo vlastníkovi hrobovéhozaøízení.
2. Nájemceje povinenprovozovateli bez zbyteènéhoodkladusdìlit k uzavøenísmlouvy
údajedle ust § 21, odstl zákona a veškerézmìny tìchto údajù:
~ jméno a pøíjmeníosoby, jejíž lidské pozùstatkyJsou na pohøebištiukládány, místo,
datumjejího narozenía úmrtí, její rodnéèíslo
~ záznamo nebezpeèné
nemoci, pokudjí bYlazemøelá
osoba nakažena
~ jméno, pøíjmení,adresutrvalého pobytu a.rodnéèíslo nájemcehrobovéhomísta, jde-Ji
o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikaèní èÍs]o
nájemcehrobovéhomísta,jde-li o právnickouosobu
~ údajeo hrobovémzaøízení
~ v pøípadì, že není vlastníkem nájemce,údaje o vlastníku hmbového zaøízenía to
nejménì v rozsahujméno, pøíjmení,adresatrvaléhopobytu, datumnarození.
3. Nájemnísmlouvana hrobová místa (hrob, hrobka,ul11ovémísto) seuzavírátak, aby od
pohøbenímohlabýt dodrženatlecÍ doba stanovenápro pohøebištì,to je 15let.
4. Podnájemhrobovéhomístaje zakázán.
5. Uzavøenímplatnésmlouvy o nájmu k hrobovémumístuvzniká nájemciprávo zøídit na
pronajatémmístì hrob, hrobku, ul110vémísto,vèetnìvybudování náhrobkua hrobového
zaøízení( rám, krycí desky apod.),dálevysázetkvìtiny a to vše v souladus obsallem
nájemnísmlouvy,øádema pokyny provozovatelea správcepohøebištì,s následnou
možnostíuložit v tomto místì lidské pozùstatkyneboostatky.
6. Nájemníprávok hrobovémumístu lze pøevéstnatøetíosobupouzeprostøednictvím
provozovatelenovou smlouvou. Souèasnìs pøevodem
nájemníhoprávaje dosavadní
nájemcea vlastníkhrobky, náhrobkunebohrobovéhozaøízenípovinenpøedložit
provozovatelipohøebištìsmlouvu o pøevoduuvedenýchvìcí do vlastnictvíjiné osoby,
nezùstávají-lii nadálev jeho vlastnictví.
7. Nájemceje povinenvlastním l1ákladel11
zajiš•ovatúdržbupronajatéhohrobovéhomísta
v rozsahustanovenéhosmlouvou o nájmu.
8. Je-li nájemcemfyzická osoba,pøecházíprávonájmuna dìdice. Je-li nájemcemprávnická
osoba,pøecházíprávo na jejího právníhonástupce.Tito jsou povinni doložit provozovateli
titul k pøechodunájmu a sdìlit údaje,potøebné
pro vedeníevidencedle zákona.

Èlánel<7
Podmínky zøízeníhrobky, náhrobku, hrobového zaøízení

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

8

Èlánek 9
Døeviny,lavièky a osia(ní

1. Døevinynapohøebišti
lze vysazovat
jen sesouhlasem
provozovatele,
nesmìjíbýt
vysazoványdo pohøbívaciplochy. Jednáseo døevinyvzrostl)/chstromù,které mohou
zpùsobitškody na majetkua ohrožovatnávštìvniky pohøebištì.
2. Provozovatelmùžedle svéhouváženía bez souhlasunájemceodstranitdøcviny,k jcjicM,
výsadbì nedalsouhlas.VzrostJouzeJeiílzelikvidovat jen pøi dodrženíust. zákonaè.
1]4/1992 Sb., o ochranì pøírodya krajiny. Všechnatrvalázeleií, vysázenána pohøebišti,
sestávámajetkemprovozovatele.Pokudrùstemstromùje nájemcizpùsobenáškodana
majetku,rozhodujeo zpùsobuøešenía náhradypøíslušnýsprávníorgán.
3.
Nájemceani návštìvník pohøebištìneníoprávnìn provádìtjakékoli zásahydo vzrostJé
zelenì bez pøedchozího
souhlasuprovozovatele.
4.
Pevnéi pøenosné
lavièky instaluje na pohøebištisprávce,které udržuje v øádnémstavu.
Tyto mohoupoužívatvšichni návštìvnici pohøebištì.
5. Jednoduché
prácenutnéJeudržováníhJObovýchmíst provádìjí na pronajat)/chmistech,
nájemci sami,nebojimi povìøenéfyzické èi právnickéosoby. .

Èlánek 10
Sankce
1. Porušenítohoto øádubudepostihovánopodle zákonao pøestupcích,
zákonao obcic.ha
souvisejícíchobecnì závazn)/chprávníchpøedpisù.
2. Pøestupkusedopustín1imojiné (ust odst 1 zákona)takéten, kdo dle zákonaè. 256/200)
Sb.,v platnémznìní:
>- je nájemcemmísta na pohøebištia nezajišfuje údržbu pronajatéhohrobového místai
pøespísemnéupozornìní provozovatelenebo správce
» zachází s lidsk)/mi pozùstatky nebo lidsk)/mi ostatky zpùsobem dotýkajícím se
dùstojnostizemøeléhonebo mravníhocítìni pozùstalýcha veøejnosti.
3. Za pøestupkyuvedenév odst. 2 lze uložit pokutu až do výše 50,000,-Kè ve smyslu § 26
zákona256/2001Sb.,v platnémznìní.
4. Za pøestupekse nepovažujejednání uvedenévýše, kteréje správnímdeliktem,
postižitelnýmpodle zvláštníhoprávníhopøedpisu(zákonè. 455/1991o živnostenském
podnikání).
Èlánek 11
Ostatní ustanovení

tímto øádem,
vztahujícísek provozování
pohøebištì,
seøídí
1. Právnívztahyneupravené
zákonem256/200]Sb:,o pohøebnictví,
v platnémznìní.

.

2. Pokud sepísenmýstyk provádí doruèenkouna adresunájemcemísta na pohøebišti,platí
fikce doruèeníuplynutím posledníhodne úložní lhùty u pošty.
3. Kontrolu dodržovánítohoto øáduprovádíaje povìøenpøíslušnýsprávcea Hospodáøsko
správníodbor Mìstského úøaduKarolinka.
4. Vidimky z øádupohøebištìdle individuální žádostimùžeschválit Radamìsta KaroJinka.

Èlánek 12
Zrušující ustanovení
Dnem

nabytí úèinnostítohoto schválenéhoøádupohøebištìse zrušuje v celém rozsahu ø{ld

pohøebištì, schválen)!Zastupitelstvem mìsta Karolinka, ze dne 5.6.2002.

Èlánek 13
Závìreèná ustanovení
Tento øád veøejnéhopohøebištì mìsta Karolinka byl vydán v souladu se z~koncm È.
128/20000 Sb. o obcích, v platném znìní a byJy splnìny podmínky pro jeho schváleni
stanovenétímto zákonem(§41).Tentoøádje úèinn)'dnemO].09.2007.
Øádveøejnéhopohøebištìbudevyvìšen na úøednídesceMìstského úøaduKarolinkapo dobu
15-ti dnù a po celou dobu platnosti tohoto øádumusí být ,vyvìšen na pohøebiština místì
obvyklém.

Ing. TomášHoøelica,v.r.
starosta

Ing. Ludìk Klíma, v.r.
místostarosta
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