
Řád veřejného pohřebiště 

Obce Rouchovany 
 

Opatření obce č. 1/2002 
 

 

Obec Rouchovany jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 

256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. 

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště. 

Dále jen v legislativních zkratkách pro zákon o pohřebnictví („zákon“), veřejné 

pohřebiště („pohřebiště“) a řád veřejného pohřebiště („řád“), které jsou uplatněny 

v následujících ustanoveních. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Řád upravuje provoz pohřebiště Rouchovany 
 

Tento řád se vztahuje na areál hřbitova v Rouchovanech na parc. č. 61 (urnový háj a 

hroby), v k. ú. Rouchovany o výměře 4763 m2, spolu se skladem nářadí stavební plocha parc. 

č. 350 o výměře 36 m2 ve vlastnictví obce Rouchovany. 

Hřbitovní řád je závazný pro vlastníka a provozovatele hřbitova a dále pro subjekty 

zajišťující pohřební služby, nájemce hrobových a urnových míst, návštěvníky hřbitova vč. 

osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele hřbitova provádějí práce. 

 

Čl. 2 

Provozní doba pohřebiště 
 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: 

leden, únor, březen 7 – 19 hod. 

duben, květen, červen, červenec, srpen, září 7 – 22 hod. 

říjen, listopad, prosinec 7 – 19 hod. 

Pokud je třeba v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám 

mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými 

dohodami. 

 

Čl. 3 

Pořádek na pohřebišti 
 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo 

důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se 

hlučně, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky 

mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným 

účelům, než k jakým jsou určeny. 

2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. 

3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými 

zvířaty. 

4. Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skatebordech a 

kolečkových bruslích. 



5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde 

pouze ve výjimečných případech se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím 

stanovených podmínek. 

6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových 

místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. 

V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček 

aj.) omezit nebo zakázat. 

7. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních 

výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na 

zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet 

vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště. 

8. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. 

9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem 

pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. 

10. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště – obec. 

 

Čl. 4 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 
 

a) výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací 

b) pohřbívání 

c) ukládání lidských ostatků 

d) pronájem hrobových míst 

e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků 

f) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště 

g) zajišťování likvidace odpadu 

 

Čl. 5 

Povinnosti nájemce hrobového místa 
 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto: 

1. Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo pro hrob, hrobku nebo urnu (dále jen místo) 

v řádném stavu, rovněž je povinen čistit prostory v bezprostředním okolí hrobu. Na výzvu 

provozovatele hřbitova je nájemce povinen odstranit ve stanovené lhůtě vzniklé závady. 

Pokud tak neučiní, může provozovatel učinit nutná opatření na náklad nájemce místa. 

2. Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice a věnce je nájemce povinen odstranit a odnést do 

vyhrazeného prostoru. 

3. Svítidla lze na hrobech rozsvěcovat, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena. 

4. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy 

hrobového místa. 

5. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím 

estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového 

zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních 

nájemců a dalších osob. 

6. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další 

předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. 

7. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a 

ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je 

správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového 

místa. 



8. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se 

souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit 

podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. 

9. Zajistit na vlastní náklady nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa odstranění 

hrobového zařízení včetně uren. 

10. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence 

pohřebiště. 

11. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na 

daném pohřebišti nebo jeho části. 

12. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi 

provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 6. 

13. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2. 

 

Čl. 6 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků 
 

1. Zemřelí mohou být na hřbitovech pohřbeni jen s předchozím souhlasem provozovatele 

hřbitova, který vede řádnou evidenci o místě a způsobu uložení ostatků. 

2. Výkopy hrobů a zemní práce s tímto spojené mohou vykonávat pouze osoby určené 

provozovatelem hřbitova. Práce jsou zajišťovány na základě smluvního vztahu obce 

s hrobníkem. 

3. Při ukládání rakve se zemřelým do hrobu musí být přítomen pracovník určený 

provozovatelem hřbitova nebo po dohodě s provozovatelem hřbitova jiné osoby k tomu 

oprávněné. 

4. Ostatky zemřelých uložených v rakvi mohou být pozůstalými z hrobu vyzvednuty po 

uplynutí tlecí doby (10 let) se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele 

hřbitova. 

5. Uživatel hrobového místa je povinen oznámit správci pohřebiště datum, místo a způsob 

uložení ostatků zesnulých do 60 dnů od uložení ostatků. 

 

Čl. 7 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 
 

1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která 

činí 600 mm. 

2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, 

odolného proti působení povětrností, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného 

příp. cihelného zdiva apod. 

3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. 

4. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté 

správcem pohřebiště, zejména 

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací 

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům 

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových 

míst 

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně 

5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do 

původního stavu. 

 



Čl. 8 

Tlecí doba 
 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů se zřetelem ke složení 

půdy činí 10 let. 

 

Čl. 9 

Poplatek za nájem místa pro hrob, podmínky zrušení 
 

1. Hrobové místo je pronajímáno na dobu 10 let na základě smlouvy o nájmu hrobového 

místa, která řeší i cenu nájmu. 

2. Po uplynutí doby, na kterou má nájemce místo pro hrob, hrobku nebo urnu pronajato, 

zaniká nájem místa, jestliže 

a) nedojde k prodloužení smlouvy o nájmu místa písemnou formou nejpozději ke dni 

skončení sjednaného nájmu. Provozovatel hřbitova je povinen upozornit na skončení 

nájmu 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu a vyzvat nájemce k případného 

obnovení nájmu. 

b) Užívá-li nájemce místo v rozporu se smlouvou, zvláště neplatí-li cenu za pronájem 

místa a služby s nájmem související, neudržuje pronajaté místo a hrobové příslušenství 

v řádném stavu a ani po upozornění provozovatele hřbitova na možnost odstoupení od 

smlouvy nezjedná nápravu. 

3. Není-li známa adresa nájemce místa, provozovatel hřbitova upozorní na možnost zániku 

nájmu k místu veřejnou vyhláškou. 

4. Zemře-li uživatel před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena, přechází právo 

užívat toto místo na pohřebišti na dědice. 

 

Čl. 10 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

Tento řád pohřebiště nabývá účinnosti dnem 29.10.2002. 

Tímto se ruší dosavadní řád pro hřbitov Rouchovany. 

Řád pohřebiště byl úředně vyvěšen a poté schválen obecním zastupitelstvem dne 29.10.2002. 

 

 

 

 

 

 

 

  ............................................. .............................................. 

  místostarosta starosta obce 


