
Řád pohřebiště
 

Článek 1.
Základní ustanovení

1. Řád  pohřebiště  (dále  jen  “řád  „)  upravuje  provoz  pohřebiště  –  hřbitova  v Horšicích  zejména 
hygienicky nezávadné pohřbívání zemřelých, ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa 
s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety.

2.  Ustanovení řádu jsou závazná pro návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde provádějí práce.
3. Smlouvy  o propůjčení  místa  na  pohřebišti  uzavírá  Obecní  úřad  Horšice  (dále  jen  správce  

pohřebiště) a poskytuje služby s tímto související.
4. Správce pohřebiště nemá k pozemku pohřebiště vlastnické právo.  

Článek 2.
Úkoly správce pohřebiště

1. Správce pohřebiště pečuje o vzhled pohřebiště, výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest,  
drobnou údržbu zdí. Dále pečuje o účelová zařízení a technickou vybavenost na pohřebišti

2. Správce pohřebiště eviduje propůjčení hrobových míst.

Článek 3.
Provoz pohřebiště

1. Pohřebiště je přístupné veřejnosti nepřetržitě.
2. Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni chovat se způsobem 

odpovídajícím pietě místa a ve vztahu k provozu pohřebiště se řídit pokyny správce pohřebiště. 
Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Platí  
zákaz vodit nebo vypouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata.

3. Dětem do 8 let je dovolen vstup jen v doprovodu dospělých osob.
4. Motorová vozidla s výjimkou vozíků invalidních občanů mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se 

zde jen se souhlasem správce pohřebiště.
5. Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice a věnce), pokud ruší 

po uvadnutí estetický vzhled pohřebiště. Na pohřebišti a jeho jednotlivých místech nelze umisťovat 
předměty v rozporu s řádem a dohodou uzavřenou s obecním úřadem.

6. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze  
bez souhlasu obecního úřadu zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů.

7. V areálu pohřebiště a na jeho  obvodové zdi není dovoleno umisťovat reklamy, inzeráty nebo jiné 
propagační materiály. 

 
Článek 4.

Propůjčení místa na pohřebišti
1. Místo na pohřebišti se propůjčuje na základě smlouvy uzavřené mezi obecním úřadem a občanem 

(dále  jen “uživatel„).  Místo  pro  hrob nebo hrobku se  propůjčuje minimálně na stanovenou tlecí 
dobu 10 let. Nájemní smlouva se obnovuje v intervalu 5 let z popudu správce pohřebiště.  

2. Uživatel  propůjčeného  místa  na  pohřebišti  je  oprávněn  ukládat  ostatky  zemřelých,  zřizovat  
pomníky a zdobit je, provádět další úpravy propůjčeného místa na pohřebišti v souladu s řádem a  
pokyny (svolením) správce pohřebiště.

3. Je-li  propůjčeno  místo  na  hrobku,  dohodne  správce  pohřebiště  ve smlouvě  místo  pro  její  
vybudování. Dále uživatel postupuje v souladu se stavebním zákonem.  

4. Zemřel-li uživatel před uplynutím doby, na kterou bylo místo propůjčeno, přechází právo užívání 
místa na pohřebišti na dědice.

5. Jiná změna uživatele před uplynutím doby,  na kterou bylo místo propůjčeno, je možná jen se  
souhlasem dosavadního oprávněného uživatele a správce pohřebiště.

 
Článek 5.

Zánik propůjčeného místa na pohřebišti
Propůjčení místa na pohřebišti zaniká:
1. Uplyne-li doba, na kterou bylo propůjčení místa na pohřebišti dohodnuto a zaplaceno, pokud

a) uživatel  neudržuje  místo  na  pohřebišti  v řádném stavu,  i když  má zájem  o propůjčení 
místa na další období

b) uživatel nezaplatil úhradu na další období do 2 měsíců od doručení upozornění obecního 
úřadu na uplynutí doby, není-li známa adresa uživatele, obecní úřad jej upozorní na tuto  
skutečnost veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 6 měsíců.

2. Odstoupí-li uživatel od smlouvy v průběhu zaplaceného období, pakliže nenastane okolnost podle 
čl. 4 odst. 1 

3. Odstoupením smlouvy v řádném termínu ze strany správce pohřebiště



 
Článek 6.

Příslušenství místa na pohřebišti
1. S hrobovým,  hrobkovým  a urnovým příslušenstvím  místa  na  pohřebišti  (dále  jen  “  hrobové 

příslušenství„)  je  oprávněn  disponovat  jen  jeho  vlastník.  Zemře-li,  předchozí  vlastnické  právo 
k hrobovému příslušenství přejde na jeho dědice.

2. Dojde-li  k zániku  smlouvy o propůjčení  místa na pohřebišti,  je  vlastník hrobového příslušenství 
povinen toto odstranit. Pokud se stal opět uživatelem tohoto hrobového místa nebo se s novým 
uživatelem dohodl jinak, není povinen příslušenství odstranit. Vlastník je povinen odstranit hrobové 
příslušenství  do  2 měsíců  od  doručení  výzvy  správcem  pohřebiště.  Pakliže  v tomto  termínu 
nedojde  k odstranění  hrobového  příslušenství  je  správce  pohřebiště  oprávněn  s hrobovým 
příslušenstvím naložit jako s věcí opuštěnou.

3. Pokud hrobové příslušenství  ohrožuje  bezpečnost  provozu  pohřebiště  a neuplynula-li  doba,  na 
kterou bylo místo na pohřebišti propůjčeno, je správce pohřebiště oprávněn postupovat obdobně 
podle  odst.  2,  pokud  vlastník  ve lhůtě  stanovené  správcem  pohřebiště  neprovede  potřebnou 
úpravu. K zániku propůjčeného místa na pohřebišti tím nedochází.

Článek 7.
Zřizování a     úpravy propůjčených míst na pohřebišti  

1. Při  úpravě  propůjčeného  místa  na  pohřebišti  je  uživatel  povinen toto  předem  ohlásit  správci 
pohřebiště a řídit se podmínkami stanovenými správcem pohřebiště, zejména pokud jde o povahu 
úprav rozměrů a tvaru výzdoby a druhu užitého materiálu.

2.  Pro zřizování hrobů (hrobek) na pohřebišti a jejich úpravy platí tyto zásady:
a) pohřbívací plocha má odpovídat svými rozměry konkrétním potřebám a nárokům plynoucí  

z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměru rakve apod.
b)  dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody.
c) základy  musí  být  dimenzovány  se zřetelem na únosnost  půdy,  základové zdivo  nesmí 

přesahovat do pohřbívací plochy.
d) uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoří součást veřejného prostranství hřbitova, musí být  

nejméně 30 cm široké, respektive současný stav užších uliček může být pouze rozšiřován.  
Na hřbitovech nebo na jejich částech, kde nebyla tato podmínka v minulosti dodržena, je 
možné  připustit  takové  uspořádání,  aby  ulička  zůstala  zachována  vždy  alespoň  mezi  
dvojicemi hrobů, hrobek, tak aby ke každému z nich byl volný přístup k povrchu hrobu 
(hrobky) vždy z jedné delší a jedné kratší strany.

e) vrstva  hlíny,  určená  k zakrytí  rakve  v hrobě  musí  být  nejméně  140 cm  vysoká 
s přiměřeným převýšením vzhledem k okolí úpravě terénu

f) přední a zadní hrany rámů musí být zásadně navzájem v jedné přímce, pokud správce 
pohřebiště nestanoví jinak. Tam, kde tato podmínka nebyla v minulosti dodržena, musí být  
dodržena při přestavbě hrobového rámu. 

g) při stavbě náhrobků a rámů musí být zásadně navzájem v jedné přímce, pokud správce 
pohřebiště nestanoví jinak.

h) správce pohřebiště neručí za zcizení hrobového zařízení či jeho částí.
3. Stromy a keře lze na propůjčených místech vysazovat a odstraňovat jen na základě písemného 

souhlasu  správce  pohřebiště.  Správce  pohřebiště  je  může  odstranit,  jestliže  narušují  provoz 
pohřebiště  nebo  péči  o pohřebiště  a hrobová  místa,  přitom  je  třeba  respektovat  ustanovení  
předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně. Správce pohřebiště není povinen strom odstranit,  
i když jeho kořeny či  kmen poškozují  základy pomníků,  rámů nebo pomníky samotné.  Padání  
větví, listí, jehličí, plodů a stínění stromů není důvodem k jejich odstranění.

Článek 8.
Ustanovení společná, závěrečná, zrušující

1. Porušení povinností a závazků stanovených touto vyhláškou se fyzická osoba dopustí přestupku 
a za takové jednání může být v souladu se zákonem o přestupcích řešena blokovou pokutou nebo 
v rámci přestupkového řízení, nepůjde-li o trestný čin.

2. V případě porušení této vyhlášky právnickou osobou nebo podnikatelem při výkonu podnikatelské  
činnosti bude postupováno v souladu se zákonem o obcích. odpovědnost správce pohřebiště za  
škodu upravují zvláštní předpisy.

3. Výši nájmu za propůjčené místo na pohřebišti stanoví obecní zastupitelstvo.
 

Článek 9.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem po předchozím zveřejnění na úřední desce obecního úřadu po dobu 
15-ti dnů.
 
 



 

 
 
                                                                                                 Starosta obce Horšice 
                                                                                                   Miroslav Čepický 

Vyvěšeno:                                                                                                sejmuto:
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