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ØÁD VEØEJNÉHO POHØEBIŠTÌ J\1ILSTA KAROLINKA

V souladu s § 102 odst. 3 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích a na základì usnesení Rady
mìsta Karolinka, která tento øád projednala dne 22.08.2007 j~d{(J jiné 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 § J 9
citovaného zákona øád veøejného pohøebištì (dále jen rád).

1. Øád se vydává se souhlasem Krajského úøadu ve Zlínì ze dne 10.07.2007 pod è.j .KUZL
45753/2007 ŽPZE - CH.

2. Spoleèenské poslání pohøebištì jako veøejného, zdravotnì technického zaøízení, urèeného
k rozlouèení se zemøelými, kjejich pietnímu pohøbhláni a ukládáni jejich zpopeJnìn)/cll
ostatkù vyžaduje, aby pohøebištì bylo udržováno v dobrém stavu.

3. Øád upravuje provoz pohøebištì a POVillllOSti osob, kterým svìdèi právo nájmu mista na

1. Øád se vztahuje na pohøebištì umístìné v K.Ú. Karolinka na parcelách è.: 459/3, 459/4,
459/15,492,488/1,514/2 (èást), 479/2, 479/3, jehož souèástí jsou:
>- místa pro ukládání lidsk)lch pozùstatkù do hrobù
).>
?
»
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místa pro ukládání lidských pozùstatkù do hrobek
místa pro ukládání lidsk)'ch zpopelnìn)'ch ostatkù v umách
spoleèné hroby
smuteèní obøadní síò

Vnìjší hranice pohøebištì jsou vymezeny oplocením.
2. Øád je závazn~' pro provozovatele - mìsto, správce a dále pro subjekty, zajišt'ující

pohøební služby, pro obstaravateJe pohøebních a jin~7ch úkonù, nájemce hrobov)'ch a
umov~'ch míst, objednavateJe a zhotovitele služeb, návštìvníky pohøebištì, vèetnì osob,
které zde s prokazateln~'m souhlasem provozovatele, správce pohøebištì, nebo nájemce
provádìjí práce a pro ostatní veøejnost.

Èlánek 1
Úvodní ustanovení

Èlánek 2
Pùsobnost øádu pohøebištì



]. Provozovatel pohøebištì poskytuje následující služby:
; èinnosti spojené s jednáním a uzavíráním smluv o nájmu llrobov)/ch míst
; vedení evidence hrobového zaøízení a jejicJl vlastníkù
; v)lbìr úhrad za nájem a služby s nájmem spojené
; vedení pøedepsané evidence o hrobov)/cll místecll, o uložení ]jdsk)lch

nájemcícll

Správce pohøebištì poskytuje služby spojené s provozem pohøebištì:
);- údržbu komunikaci a chodníkù, osvìtleni
~ údržbu zelenì, seèeni a úklid trávy
~ odvoz a Jikvidace odpadu
);- správu a údržbu høbitovního zaøízeni (inžen)/rské sítì), oploceni, smuteèni obøadní

sínì
>- zveøej1"íováni informací v místì na daném pohøebišti obvyklém pro potøeby veøejnosti

Provozovatel a správce pohøebištì poskytují prostøednictvím oprávnìné osoby následující
služby:
~ výkopové práce související s pohøbením a exhumací
~ pohøbívání
>- provádìní exhumací
>- ukládání, rozptyl a vsyp zpopelnìn)/ch lidských ostatkù

2. V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na základì zákona tímto øádem pro
uložení lidských pozùstatkù do 11l"obu stanovena na pohøebišti tlecí doba v délce
minimálnì 15 let s možností pohøbívání do prohlouben)lch 11l"obù.
Na pohøebišti se pohøbívají zpravidla tìla osob, které ke dni úmrtí mìly trvalé bydlištì na
území mìsta Karolinka, osob zemøelých na území mìsta Karolinka a tìch, jejichž tìla byla
na území mìsta Karolinka nalezena nebo vyložena z dopravního prostøedku, nastala-li
smrt v prùbìhu jízdy.
Dovoluji-li to provozní podmínky, lze provést na pohøebišti pohøbení tìl osob zemøel)/cb i
z jiných mìst a obcí, požádá-li o to objednatel pohøbu, kter)1 má nájemní právo
k hrobovému místu již smluvnì ošetøeno. Výjimku pro pohøbívání osob z jin)lch katastrù
udìluje Rada mìsta Karolinka. Zemøelí mohou b)rt na pohøebišti pohøbení jen se
souhlasem provozovatele pohøebištì.

3.

4.

Provozní doba pohøebištì
Povinnosti návštìvníku pohøebištì, zpusob a pravidla užívání høbitovního zaøízení

Provozní doba, v jejímž prùbìhu je pohøebištì zpøístupnìno veøejnosti, se stanoví takto:
leden, únor, bøezen, øíjen, listopad, prosince 7-17 hod
duben, kvìten, èerven, èervenec, srpcn, záøí 7-19 hod
Památka zesnul~lch, vè. pøedcházející soboty a nedìle... ...7-22 hod
Správce je oprávnìn povolit odùvodnìnou v)ljil11ku individuálním povolením.
Návštìvníci jsou povinni opustit pohøebištì do konce uzavírací doby bez upozornìni.
Mimo vymezenou dobu je pohøebištì uzamèeno.

Èlánek 3
Rozsah služeb poskytovau)lch na pohøebišti

osiatk li a o

Èlánek 4



l. Návštìvníkùm pohøebištì není povoleno takové jednání, které by sedol)+:a]o dÚslojnos1j
zemøcl)'ch nebo mravního cítìní pozùstal)'ch a veøejnosti: tz. zejména chOVal se hluè-nì.
poušlìt pøenosné nosièe zvuku, požívat alkoholické nápoje,. omamné a psycholropní ]{J1ky,
odhazovat odpadky mimo nádob k tomu urèen)lch a používat prostory pohi:ebišlì èj jeho
vybavení k jin)lm úèelùm, než k jak)lm jsou urèeny.

2. Na pohøebišti je možné zdržovat se pouze v provozní dobì pohøebištì stanovené ølldcm.
3. Dìti do ] O let mají na pohøebištì pøístup pouze v doprovodu dospìlé osoby.
4. Na pohøebištì je zakázán pøístup osobám podnapilým, pod vlivem n•:ivykov)'ch a

psychotropnícll látek, osobám se psy, koèkami a jin)'J1lj zvíøaty.
5. Na pohøebišti je zakázáno jezdit na jízdních koJcch, ko]obìžkách.. skateboardech a

koleèkových brusHch.
6. Vozidla (s výjimkou inva1idních vozíkù) mohou na pohøebištì vjíždìt a zdržovat se zde

pouze se souhlasem provozovatele nebo správce pohøebištì a pøi splnìní jím stanoVen)'cJl
podmínek. Vozidla do areálu pohøebištì jsou vpouštìna nejpozdìji] hod. pøed ukonèením
stanovené provozni doby pohøebištì a souèasnì musí vozidlo pohøebištì opustit nejpozdìji
30 min. pøed ukonèením této doby. Chodci mají vždy pøednost pøed vozidly.

7. Pojízdné a prùchodné plochy na pohøebišti je povoleno použivat k parkováni vozidel
jenom v provozni dobì, pohøebištì, a to pouze se souhlasem provozovatele nebo správce
pohøebištì. Neni dovoleno parkovat vozidla u hrobov)'ch 111.1st a provádìt zde opravy a
údržbu vozide1.

8. Pøístup na pohøebištì nebo do jeho èásti l11\lže správce pohøebištì z oprávnìll)'ch dùvodù
(terénni úpravy, náledí, vichøice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo
zakázat.

9. Ukládání nádob, náøadí a jiných pøedmìtù, vèetnì dílù hrobového zaøízení na zelené pásy
a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10. Svítilny a svíèky je možno na pohøebištích rozsvìcovat na jednotliv)lch hrobov)'ch
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným zpusobem zabezpeèeny proti vzniku požáru,
napø. v pevnì zabudovaných høbitovních svítilnách, pøípadnì ve sklenìn)'ch cylindrech
zajištìn)'ch proti pøevrácení. V odùvodnìn)'ch pøípadech mùže správce pohøebištì
používání otevøeného ohnì (svíèek aj.) omezit nebo zakázat (napø. v dobì sucha).

11. Z hygienick),ch dùvodù není dovoleno v areálu pohøebištì pít vodu z vodovodních
výpustí. Tato voda je urèena k proyoznímÚèelùm správce pohøebištì a na zalévání zelenì
pøi údržbì zelenì na pronajat)'ch hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradních obalech z areálu pohøebištì.

12. Odpad z pohøebištì (mimo stavebního) je tøeba odkládat na stanovená místa a k tomu
urèen)lch nádob; pokud je na pohøebišti zavedeno tøídìní odpadu, je nutno tato opatøení
respektovat.

] 3. Návštìvnfci nejsou oprávnìni provádìt jakékoli zásahy do zelenì vysazené správcem
pohøebištì, rovnìž bez souhlasu provozovatele nebo správce nesmí vysazovat novou
zeleJl.

14. Poøádání pietních a vzpol11ínkových akci na pohøebišti je možné se souhlasem
provozovatele pohøebištì. Tím není dotèena povinnost svolavatele pøedem oznámit
shromáždìní podle zvláštního pøedpisu (zák. è. 84/1990 Sb., o právu shromažïovacím, ve
znìní pozdìjších pøedpisù).

15. Na pohøebišti je povoleno provádìt jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým
zpusobem, kter)' stanoví tento øád.

16. Smuteèní obøadní síli slouží k obøadùm pro rozlouèení s lidsk)'mi pozùstatky v koneèné
rakvi pøed uložením do hrobu, hrobky, odvozem ke zpopelnìní, nebo k rozlouèení se
zpopelnìn)lmi lidsk)'mi ostatky a to všem obèanùm, i èlenùm jakékoli registrované církve,



za rovných podmínek. Jin)' zpùsob užití obøadní sínì mù;;í~ povolil provozovatel nebo
správce jen po vlastním uváženi a v sou1adu se zákonem.

17. Dozor nad poøádkem na pohøebišti provádÍ správce pohøebištì.

Èlánek 5
Povinnosti provozovatele a správce pohøebištì v souvislosti s nájmem hrobovSJch míst

FrovozovateJ, správce pohøebištì a oprávnìné osoby jsou povinny provozovat a poskytovat
s1užby na pohøebišti v souladu se zákonem, øádem a zvláštními právními pøedpisy (napø.
zákon o odpadech, zákon o shromažd'o\lání, zákon o ochranì osobních údajù apod.).

Provozovatel pohøebištì ie povinen:
]. Stanovit stejné podm1nky pro sjednáni nájmu hrobového 1111sta dle typu pro každého

nájemce.
2. Zdržet se ve styku s pozùstalými chování nešetrného k jejich citùm a umožnit pøi

obøadech úèast registrovaných cirkví, náboženských spoleèností ajiných osob v souladu
s projevenou vùli osob, které objednaly pohøbení.

3. Vést evidenci související s provozováním pohøebištì v rozsahu dle ust. § 21, odst. 1
zákona (o zemøel)7ch, o nájemci, o hrobovém zaøízení. o zpùsobu uložení lidských
pozùstatkù a ostatkù ajiné pøedepsané zákonem), Souèasnì je povinen udržovat aktuální
plán pohøebištì s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcùm o uzavøení
nájemní smlouvy je povinen najejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohøebištì a
evidence VOb1ych míst.

4. V pøípadì zákazu pohøbívání bezodkladnì písemnì informovat nájemce hrobových míst.
pokud je mu známá adresa a souèasnì informovat veøejnost o tomto zákazu v místì na
daném pohøebišti obvyklém.

5. V pøípadì rušení pohøebištì provozovatel postupuje dle ust. § 24 zákona a je bezodkladnì
povinen ve smìru k zúèastnìným osobám a veøejnosti splnit veškerou informaèní
povinnost.

6. Prostøednictvím oprávnìných osob zabezpeèovat výkopy hrobù a služby související
s pohøbíváním. ukládáním zpopelnìných ostatkù. exhumací. Umožnit oprávnìn)lJl1
osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem a tímto øádem.

7. Provozovatel pohøebištì je povinen písemnì upozornit nájemce na skonèení sjednané
doby nájmu, nejménì 90 dnù pøed jejím skonèením. Neni-Jj mu trvalý pobyt nebo s1dJo
nájemce znám, uveøejní tuto informaci v místì na daném pohøebišti obvyklém, nejménì
60 dnù pøed skonèením sjednané doby nájmu.

8. Spolupracuje pøi vyøizováni stížnosti vèetnì reklamací souvisejících se správou
pohøebištì.

Správce pohøebištì le povinen: .

]. Pøedat nájemci hrobového místa k užívání vytýèené, èíselnì oznaèené hrobové místo.
2. Umožnit nájemci zøízení lu'obového zaøízení nebo hrobky za podmínek stanoven)/ch

~.!..J_--
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3. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zaøízení pohøebištì, zajistit pøístllp
k hrobovému místu a zdržet se jak)7chkoli zásahù do hrobového místa nebo hrobového
zaøízení. Výjimkou jsou pøípady, kdy je nezbytné bezodkladnì zajistit bezpeèn)' a plynul)!
provoz pohøebištì (živelné pohromy), nebo kdy je potøeba provést pohøbení do sousedního
hrobu, kamenosochaøské práce, úpravu pohøebištì a to na nezbytnì nutnou dobu.

~



Pokud dojde vinou správce nebo oprávnìné osoby ke škodì na hrobovém místì nebo
hrobovém zaøízení je povinen toto uvést do pùvodního stavu.

4. Brobová místa správce pohøebištì zøizuje a pøipravuje k pronájmu tak, aby vznik]y
ucelené øady, oddíJy èi skupiny hrobù a hrobek stejného charakteru a rozmìrLI.
Nikdo nemá nárok na individuální umístìní mimo vymezen)' prostor.

5. Zajiš•ovat údržbu veøejné zelenì na pohøebišti podle platných pøedpisù, pokynu
pøjslušného správního orgánu, provádìt údržbu cest a chodníkù, opravovat oploceni.,
spoleèná zaøízení a inžen)'rské sítì.

6. Zajiš•ovat likvidaci odpadù z pohøebištì pøedepsan)'J1j ~pùsobem.
7. Zabezpeèovat poøádek a èistotu na pohøebišti, vèetnì veøejn)'ch 1ravn31)/ch pJoth..

opuštìn)/ch hrobových míst a vyhtazených ploch.

Povinnosti nájemce a užívání hrobového místa

1. Nájem hrobového místa vznikána základì smlouvy o nájmu hrobového místa uzavøené
mezi nájemcem a provozovatelem pohøebištì. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu
a musí obsahovat urèení druhu hrobového místa,jeho rozmìry, v)'ši nájemného, v)lši
úhrady za služby s nájmem spojené a to dle platného ceníku, který vydává provozovatel
mìsto Karolinka, údaje o oprávnìné osobì, údaje o vlastníkovi hrobového zaøízení.

2. Nájemce je povinen provozovateli bez zbyteèného odkladu sdìlit k uzavøení smlouvy
údaje dle ust § 21, odstl zákona a veškeré zmìny tìchto údajù:
~ jméno a pøíjmení osoby, jejíž lidské pozùstatky Jsou na pohøebišti ukládány, místo,

datum jejího narození a úmrtí, její rodné èíslo
~ záznam o nebezpeèné nemoci, pokud jí bYla zemøelá osoba nakažena
~ jméno, pøíjmení, adresu trvalého pobytu a.rodné èíslo nájemce hrobového místa, jde-Ji

o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikaèní èÍs]o
nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu

~ údaje o hrobovém zaøízení
~ v pøípadì, že není vlastníkem nájemce, údaje o vlastníku hmbového zaøízení a to

nejménì v rozsahu jméno, pøíjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození.
3. Nájemní smlouva na hrobová místa (hrob, hrobka, ul11ové místo) se uzavírá tak, aby od

pohøbení mohla být dodržena tlecÍ doba stanovená pro pohøebištì, to je 15 let.
4. Podnájem hrobového místa je zakázán.
5. Uzavøením platné smlouvy o nájmu k hrobovému místu vzniká nájemci právo zøídit na

pronajatém místì hrob, hrobku, ul110vé místo, vèetnì vybudování náhrobku a hrobového
zaøízení ( rám, krycí desky apod.), dále vysázet kvìtiny a to vše v souladu s obsallem
nájemní smlouvy, øádem a pokyny provozovatele a správce pohøebištì, s následnou
možností uložit v tomto místì lidské pozùstatky nebo ostatky.

6. Nájemní právo k hrobovému místu lze pøevést na tøetí osobu pouze prostøednictvím
provozovatele novou smlouvou. Souèasnì s pøevodem nájemního práva je dosavadní
nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zaøízení povinen pøedložit
provozovateli pohøebištì smlouvu o pøevodu uvedených vìcí do vlastnictví jiné osoby,
nezùstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

7. Nájemce je povinen vlastním l1ákladel11 zajiš•ovat údržbu pronajatého hrobového místa
v rozsahu stanoveného smlouvou o nájmu.

8. Je-li nájemcem fyzická osoba, pøechází právo nájmu na dìdice. Je-li nájemcem právnická
osoba, pøechází právo na jejího právního nástupce. Tito jsou povinni doložit provozovateli
titul k pøechodu nájmu a sdìlit údaje, potøebné pro vedení evidence dle zákona.

~

Èlánek 6





Èlánel< 7
Podmínky zøízení hrobky, náhrobku, hrobového zaøízení
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3.

4.

5.

6.
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10.
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1.

2.

Døeviny na pohøebišti lze vysazovat jen se souhlasem provozovatele, nesmìjí být
vysazovány do pohøbívaci plochy. Jedná se o døeviny vzrostl)/ch stromù, které mohou
zpùsobit škody na majetku a ohrožovat návštìvniky pohøebištì.
Provozovatel mùže dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit døcviny, k jcjicM,
výsadbì nedal souhlas. VzrostJou zeJeiílze likvidovat jen pøi dodržení ust. zákona è.
1 ]4/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny. Všechna trvalá zeleií, vysázená na pohøebišti,
se stává majetkem provozovatele. Pokud rùstem stromù je nájemci zpùsobená škoda na
majetku, rozhoduje o zpùsobu øešení a náhrady pøíslušný správní orgán.
Nájemce ani návštìvník pohøebištì není oprávnìn provádìt jakékoli zásahy do vzrostJé
zelenì bez pøedchozího souhlasu provozovatele.
Pevné i pøenosné lavièky instaluje na pohøebišti správce, které udržuje v øádném stavu.
Tyto mohou používat všichni návštìvnici pohøebištì.
Jednoduché práce nutné Je udržování hJObových míst provádìjí na pronajat)/ch mistech,
nájemci sami, nebo jimi povìøené fyzické èi právnické osoby. .

3.

4.

5.

1. Porušení tohoto øádu bude postihováno podle zákona o pøestupcích, zákona o obcic.h a
souvisejících obecnì závazn)/ch právních pøedpisù.

2. Pøestupku se dopustí n1imo jiné (ust odst 1 zákona) také ten, kdo dle zákona è. 256/200)
Sb., v platném znìní:
>- je nájemcem místa na pohøebišti a nezajišfuje údržbu pronajatého hrobového místa i

pøes písemné upozornìní provozovatele nebo správce
» zachází s lidsk)/mi pozùstatky nebo lidsk)/mi ostatky zpùsobem dotýkajícím se

dùstojnosti zemøelého nebo mravního cítìni pozùstalých a veøejnosti.
3. Za pøestupky uvedené v odst. 2 lze uložit pokutu až do výše 50,000,- Kè ve smyslu § 26

zákona 256/2001 Sb., v platném znìní.
4. Za pøestupek se nepovažuje jednání uvedené výše, které je správním deliktem,

postižitelným podle zvláštního právního pøedpisu (zákon è. 455/1991 o živnostenském
podnikání).

Právní vztahy neupravené tímto øádem, vztahující se k provozování pohøebištì, se øídí
zákonem 256/200] Sb:, o pohøebnictví, v platném znìní. .

Pokud se písenmý styk provádí doruèenkou na adresu nájemce místa na pohøebišti, platí
fikce doruèení uplynutím posledního dne úložní lhùty u pošty.
Kontrolu dodržování tohoto øádu provádí a je povìøen pøíslušný správce a Hospodáøsko
správní odbor Mìstského úøadu Karolinka.
Vidimky z øádu pohøebištì dle individuální žádosti mùže schválit Rada mìsta KaroJinka.

1.

2.

3.

4.

Èlánek 9
Døeviny, lavièky a osia(ní

Èlánek 10
Sankce

Èlánek 11
Ostatní ustanovení



Dnem nabytí úèinností tohoto schváleného øádu pohøebištì se zrušuje v celém rozsahu ø{ld

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

Tento øád veøejného pohøebištì 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
stanovené tímto zákonem (§41). Tento øád je úèinn)' dnem O] .09.2007.
Øád veøejného pohøebištì bude vyvìšen na úøední desce Mìstského úøadu Karolinka po dobu
15-ti dnù a po celou dobu platnosti tohoto øádu musí být ,vyvìšen na pohøebišti na místì
obvyklém.

Ing. Tomáš Hoøelica, v.r.
starosta

Èlánek 12
Zrušující ustanovení

Èlánek 13
Závìreèná ustanovení

Ing. Ludìk Klíma, v.r.
místostarosta
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