
 

ŘÁD KOLUMBÁRIA 
 

 

 

Preambule 

 

Úcta k památce zemřelých, účast s jejich pozůstalými a společenské poslání pohřebišť 

určených k pohřbívání lidských pozůstatků a k ukládání zpopelněných lidských ostatků 

způsobem odpovídajícím předpisům přikazuje, aby pohřebiště bylo provozováno v souladu     

s platnými právními předpisy a udržováno v dobrém stavu. K zajištění uvedených principů 

slouží tento "Řád kolumbária“ obce Rouchovany.   

 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Řád kolumbária upravuje provoz kolumbária, které je součástí veřejného pohřebiště, v 

Rouchovanech na pozemku p.č.  61 v k.ú. Rouchovany o výměře 4763 m2, spolu se skladem 

na nářadí stav.pl. p.č. 350 o výměře 36 m2 ve vlastnictví obce Rouchovany a je nedílnou 

součástí “Řádu veřejného pohřebiště“ obce Rouchovany, které se usnesla vydat Rada obce 

Rouchovany na svém zasedání dne 13.5.2013 podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o pohřebnictví“) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   

  

2. Provozovatel pohřebiště obec Rouchovany zajišťuje provozování veřejného pohřebiště 

včetně kolumbária prostřednictvím obce Rouchovany, 675 57 Rouchovany 35, 

 IČO: 00290378 (dále jen „správce pohřebiště“). 

 

3. Řád kolumbária je závazný pro uživatele pohřebišť, tj. pro správce pohřebišť, pro vlastníka 

pohřebišť, pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaratele pohřebních a jiných 

úkonů, pro objednatele služeb, pro nájemce hrobových a urnových míst, pro návštěvníky 

pohřebišť, pro osoby, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebišť provádějí různé 

práce a pro organizace a instituce obce. 

    

 

 

Článek II. 

Propůjčení místa v kolumbáriu 

 

1. Místo pro uložení uren v kolumbáriu (dále jen „výklenek“) je pronajímáno na základě 

smlouvy o nájmu uzavřené mezi správcem pohřebiště a nájemcem. Smlouva se uzavírá vždy 

na dobu nájmu určitou v trvání max. 10 let. V Případě dřívějšího ukončení nájmu se poplatek 

za pronájem místa v kolumbáriu nevrací.  

 

2. Výše nájemného jednoho výklenku je stanovena cenovým výměrem, který vydává obec 

Rouchovany. K uzavření smlouvy o nájmu výklenku platí dále přiměřeně ustanovení čl. 7 

Řádu veřejného pohřebiště. 



 

 

 

 

3. Do výklenku se smí ukládat zpopelněné ostatky zemřelých osob v urnách úředních               

i ozdobných. Urnu smí do výklenku kolumbária uložit nájemce nebo jím pověřená osoba 

pouze po předběžném souhlasu správce. 

 

4. Nájemce je povinen udržovat výklenek v trvale řádném stavu, zejména dbát o čistotu           

a pořádek. Výklenek může vhodně vyzdobit, výzdoba má být jednoduchá a pietní.                

Do výklenku může umístit foto, drobné ozdobné předměty, umělé květy, umělá světla           

bez otevřeného ohně. Není dovoleno umisťovat do výklenku živé květy a není dovolenu 

uvnitř výklenku rozžíhat světla s otevřeným ohněm, jako např. svíčky, kalíšky apod. 

 

5. Informace o zesnulém mohou být kromě obalu urny napsány i na kamennou čelní desku. 

   Nájemce může odstranit kamennou desku, kterou vrátí obci a nahradit si ji sám jinou               

   deskou popř. skleněnou vitrínou. 

 

 6. Nehodlá-li uživatel smlouvu po uplynutí desetiletého období znovu obnovit, je povinen 

tuto skutečnost minimálně jeden měsíc před ukončením platnosti nájemní smlouvy písemně 

oznámit správci a s vědomím správce schránku vyklidit (o obnovení pronájmu není nutné 

znovu žádat, prodlužuje se automaticky).  

 

7. Uživatel je povinen sdělit správci případnou změnu své adresy.  

 

8. Uživatel výklenek udržuje trvale v řádném stavu. V opačném případě se vystavuje riziku, 

že po skončení nájemní smlouvy tato nebude prodloužena.  

9. V případě úmrtí uživatele výklenku jsou pozůstalí povinni po vypořádání pozůstalosti sdělit 

správě jméno a adresu právoplatného dědice.  

10. Uživatel propůjčeného místa nesmí provádět jakékoli technické zásahy a stavební úpravy 

kolumbária.  

11. Výklenky jsou opatřeny kamennou deskou. Po uzavření smlouvy o nájmu a zaplacení 

částky nájemného předá pronajímatel nájemci výklenek do užívání. Po skončení nájmu je 

nájemce povinen z výklenku vyklidit urny se zpopelněnými ostatky a všechny další předměty 

a vyklizený výklenek předat pronajímateli. Pokud tak neučiní, vyklidí pronajímatel výklenek 

na náklady nájemce. Neodklizené urny zůstanou ještě po dobu jednoho roku, po tuto dobu si 

je může nájemce po dohodě s pronajímatelem odebrat. Po tomto termínu budou neodebrané 

urny uloženy do země    ve společném hrobě s tím, že tyto urny již není možné si odebrat. 

 

 

 

 

Článek III. 

Úprava a výzdoba výklenku, úhrada škod 

 

1. Do výklenku se ukládají zpopelněné ostatky výhradně v úředních schránkách.  



2. V prostoru výklenku pro urnu je zakázáno umísťovat svítidla s otevřeným ohněm (svíčky, 

kalíšky apod.).  

 

3. V případě poškození schránky uživatele (nebo její znečištění) provede uživatel opravu       

na vlastní náklady.  

 

 

Článek IV. 

Chování návštěvníků kolumbária 

 

1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat způsobem, který odpovídá pietě místa.  

2. V prostoru kolumbária není dovoleno:  

 

- kouřit, hlučet nebo požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky,  

- vodit psy nebo jiná zvířata,  

- rušit klid hudbou z rádia nebo jiných reprodukčních zařízení,  

- odkládat odpadky mimo místa k tomu určená. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Při uzavírání smlouvy o propůjčení místa v kolumbáriu potvrdí žadatel svým podpisem, že 

byl seznámen s tímto „Řádem kolumbária“, že rozumí jeho ustanovením a že s nimi souhlasí.  

 

2. Pro provoz kolumbária platí dále ustanovení Řádu veřejného pohřebiště obce Rouchovany 

vydaného usnesením Rady obce ze dne 13.5.2013  

 

 

V Rouchovanech dne 13.01.2021 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                  Ing.Vladimír Černý   

                                                       starosta  


