Řád pro provoz hřbitova ve Štěchovicích.
Zastupitelstvo městyse Štěchovice se na svém zasedání dne 19. listopadu 2008
usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), a
ust. § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, tento
Řád pro provoz hřbitova ve Štěchovicích (dále jen „řád“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské
poslání pohřebišť, veřejných zdravotně technických zařízení, určených k pietnímu
pohřbívání zemřelých, k rozloučení se zemřelými a k ukládání zpopelněných ostatků,
vyžadují, aby hřbitov byl udržován v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech
zdravotních a jiných předpisů.
Článek 2
Působnost
1. Tento řád stanoví práva a povinnosti osob uvedených v odst. 2 tohoto článku
týkající se hřbitova ve Štěchovicích, parc. č. 237/4, kat. úz. Štěchovice (dále jen
„hřbitova“). Dále stanoví způsob, kterým městys Štěchovice (dále jen „městys“)
pronajímá místa pro hrob, hrobku nebo urnu na hřbitově ve Štěchovicích (dále jen
„místa“).
2. Řád je závazný pro nájemce míst na hřbitově, pro subjekty zajišťující pohřební
služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, pro objednatele služeb, pro
návštěvníky hřbitova včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce
hřbitova provádějí práce, i pro organizace a instituce obce.
Článek 3
Správa hřbitova
1. Správu hřbitova provozuje městys jako vlastník hřbitova (dále jen „správce“).
2. Správce pečuje o čistotu a vzhled hřbitova, o nepronajatá místa, o travnaté plochy,
provádí údržbu cest, oplocení, společných zařízení, stará se o výsadbu zeleně a o
vodovod.
3. Správce dohlíží na dodržování řádu a dbá o urbanistickou úpravu hřbitova.
4. Správce vede hřbitovní matriku, ve které jsou údaje o zemřelých s přesným
označením místa jejich uložení a údaje o nájemních vztazích k hrobu. Součástí
matriky je plán hřbitova a evidence volných míst. Oprávněné osoby mohou do
plánu a evidence volných míst na požádání nahlížet. Správce dále vede evidenci
válečných hrobů.
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Článek 4
Pronájem místa.
1. Je-li místo volné, správce je pronajme na základě písemné žádosti kterékoli
fyzické osobě za účelem zřízení hrobu pro osobu, která v obci má nebo
v okamžiku své smrti měla trvalé bydliště. Pro zřízení hrobu pro ostatní osoby
správce může udělit výjimku.
2. Místo se pronajímá na dobu neurčitou.
3. Pronájmem místa na hřbitově v souladu s ujednáním v písemné smlouvě a s tímto
řádem vznikne nájemci právo zřídit na najatém místě hrob, hrobku nebo urnové
místo, uložit do nich tělo zemřelého nebo zpopelněné ostatky a upravit povrch
místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných správcem
hřbitova a vysázet květiny (dále příslušenství místa) za podmínek článku 10 až 12.
Pronájmem místa nevzniká oprávněné osobě k tomuto místu právo vlastnické.
4.

Po smrti nájemce přechází nájemní vztah na jeho dědice, případně na osobu
zemřelému nájemci blízkou (§ 116 občanského zákoníku). Nový nájemce je
povinen vyrozumět správce, aby mohla být nájemní smlouva patřičně upravena.

5.

Nájemní vztah může nájemce převést se souhlasem správce písemnou smlouvou
na jinou osobu, pokud bude splněna podmínka odstavce 1 tohoto článku.

6. Nájemce může nájemní vztah zrušit bez udání důvodů. Nájemce je povinen
odstranit hrobové příslušenství včetně uren se zpopelněnými ostatky z hrobového
místa nejpozději ke dni zrušení nájemního vztahu.
7. Správce může nájemní vztah zrušit,
− jestliže poplatek dle článku 6 této vyhlášky nebyl ani po dvou upomínkách
uhrazen
− z důvodu daném vyšší mocí (přírodní katastrofy apod.)
− jestliže dojde ke zrušení hřbitova nebo jeho části, ve které místo leží
− jestliže pronajaté místo a hrobové příslušenství není udržováno v řádném
stavu ani po prokazatelném upozornění správce hřbitova na možnost zrušení
nájemního vztahu.
Hodlá-li takto správce nájemní vztah zrušit, vyrozumí o tom posledního nájemce
místa. Není-li známa jeho adresa, vyrozumění správce provede veřejnou
vyhláškou včetně stanovení příslušné lhůty. Poslední nájemce místa je povinen
odstranit hrobové příslušenství včetně uren se zpopelněnými ostatky z místa do 60
dnů od vyrozumění.
8. Nájemní vztah k místu pro hrob či hrobku nelze žádnou ze smluvních stran zrušit
po dobu tlecí počínaje dnem pohřbení posledního zemřelého. Hroby a urny, které
mají kulturní význam (jejich seznam vede správce), nesmějí být s výjimkou
případů, kdy je hřbitov zrušen, odstraněny ani po ukončení nájemního vztahu.
Tlecí doba je stanovena na 10 let, pokud okresní hygienik neurčí jinak.
9. Po uplynutí lhůty podle odst. 6 a 7 tohoto článku od zániku nájemního vztahu
k místu se urna, o jejíž nové uložení se poslední nájemce nepostaral, otevře a

2

popel se smísí se zemí. Za stejných podmínek se naloží i se zetlelými ostatky
zemřelých z hrobů a uloží se do země na vyhrazeném místě nebo se zpopelní.
10. Po zániku nájemního vztahu k místu, při jiné likvidaci místa nebo i v průběhu
platnosti smlouvy o pronájmu místa je oprávněná osoba povinna prokázat na
žádost správce hřbitova vlastnictví náhrobku, rámu či jiného příslušenství, a to
písemným dokladem o koupi a výstavbě, dokladem o nabytí v pozůstalostním
řízení nebo jiným věrohodným dokladem.
11. Nájemní vztah k místu se prokazuje písemnou smlouvou o pronájmu a potvrzením
o zaplacení poplatku za pronájem místa a služby s tím související.
12. Průkaz jiným způsobem lze výjimečně připustit, učiní-li osoba, jež právo
uplatňuje, písemné prohlášení u správce hřbitova, že je oprávněnou osobou se
vztahem k místu na hřbitově. Tato osoba pak odpovídá za veškerou škodu, která
by vznikla, pokud by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým.
Článek 5
Ukládání ostatků zemřelých
1. Na hřbitově se pohřbívají ostatky zemřelých osob na místa najatá dle článku 4.
2. Rovněž se na hřbitově pohřbívají těla zemřelých, jež byla v územním obvodu
obce nalezena nebo byla do územního obvodu dovezena, pokud je objednavatelem
pohřbu městys.
3. Při ukládání zpopelněných ostatků se nebere zřetel na místo zpopelnění.
4. Ostatky mohou být na hřbitově uloženy jen s předchozím souhlasem správce
hřbitova.
Článek 6
Poplatek za nájem místa na hřbitově
1. Poplatek za nájem místa na hřbitově a služby s nájmem související (dále jen
poplatek) se platí vždy na celé platební období dopředu. Délku platebního období
zvolí poplatník: První platební období začíná dnem uzavření nájemní smlouvy a
trvá do 31. prosince. roku, v němž uplyne nejméně 1 rok, nejvíce 10 let od
uzavření smlouvy. Další platební období pak trvají vždy minimálně 1 rok,
maximálně 10 let, dle volby poplatníka. Délku platebního období zvolí poplatník
zaplacením příslušného násobku poplatku. Poplatek za první platební období je
splatný při uzavření smlouvy. Poplatek za každé další platební období je splatný
do 31. ledna prvního roku platebního období. Výše poplatku je určena ceníkem
platným právě na začátku platebního období; ceníkem vydává městys Štěchovice.
Poplatek za první platební období je vždy vyšší o poměrnou část za dobu od
uzavření nájemní smlouvy do konce prvního roku prvního období.
2. Poplatek lze uhradit od 1. 12. posledního roku stávajícího platebního období buď
osobně na Úřadě městyse Štěchovice, nebo složenkou či bezhotovostním pře-
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vodem; číslo účtu, konstantní symbol a variabilní symbol sdělí poplatníkovi
pracovníci ÚM.
3. Pro platné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky začíná
první platební období ve smyslu odst. 1 tohoto článku dnem, do kterého byl
poplatek za místo uhrazen podle dosavadních pravidel.
4. Zruší-li nájemce nájemní vztah, zaplacený poplatek se mu ani částečně nevrátí.
Článek 7
Způsob ukládání do hrobu a hrobky
1. Mrtví se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud důležitý
obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu. Vrstva zeminy určená
k pokrytí rakve v hrobu musí být silná po jejím slehnutí nejméně 100 cm od
úrovně okolí hrobu.
2. Správce hřbitova může na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo místo pro
hrob pronajato, povolit, aby do téhož hrobu byli uloženy ostatky dalších osob,
avšak pouze po uplynutí tlecí doby. Před uplynutím tlecí doby mohou být do
hrobu ukládána další těla zemřelých jen výjimečně a za předpokladu, že předchozí
pohřbení bylo provedeno do prohloubeného hrobu za podmínek stanovených
zvláštními předpisy.
3. Do hrobky lze další mrtvé uložit kdykoliv, pokud je v ní volné místo.
4. Urny se zpopelněnými ostatky lze do hrobu nebo hrobky ukládat po dohodě se
správcem kdykoli.
Článek 8
Způsob ukládání zpopelněných ostatků
Nebrání-li tomu důvody architektonické nebo jiné důvody hodné zvláštního zřetele,
může správce hřbitova povolit, aby urna byla uložena do výklenku náhrobku,
zpravidla uzavřeného, nebo do zvláštní ochranné schránky bezpečně připevněné
k náhrobku. Nájemce místa může se souhlasem správce hřbitova uložit urnu do
rodinného hrobu nebo hrobky.
Článek 9
Péče o válečné hroby
1. Péče o válečné hroby a hřbitov padlých z obou světových válek je věcí úcty
k památce padlých, vizitkou kulturnosti národa i mezinárodním závazkem.
2. Válečné hroby požívají právní ochrany a péče o ně musí být umožněna. Musí být
vhodně udržovány a označeny.
3. Válečné hroby jsou evidovány Ministerstvem vnitra, místní evidenci a péči o ně
provádí správce hřbitova.
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4. Exhumace, převozy a přemisťování ostatků padlých je možné jen se souhlasem
orgánu hygienické služby. O rušení pohřebišť s válečnými hroby musí město
předem informovat Ministerstvo zahraničních věcí.

Článek 10
Příslušenství místa pro hrob, hrobku nebo urnu na hřbitově
1. S příslušenstvím místa pro hrob, hrobku nebo urnu (rámem, pomníkem apod.) je
oprávněn disponovat jen vlastník tohoto příslušenství. Vlastník příslušenství je
povinen na vyžádání kdykoliv své vlastnické právo prokázat správci hřbitova.
2. Dojde-li k zániku nájemního vztahu k místu pro hrob, hrobku nebo urnu, je
nájemce povinen příslušenství, jakož i urny se zpopelněnými ostatky, odstranit ve
lhůtě podle odst. 6 a 7 článku 4. Pokud tak neučiní a nedohodne-li se se správcem
jinak, vyklidí místo správce na náklady a nebezpečí nájemce. Přitom veškeré
předměty na místě se nacházející budou pokládány za opuštěné a jako takové se
po uplynutí jednoho roku stávají majetkem obce.
3. Pokud příslušenství ohrožuje bezpečnost osob na hřbitově a nezanikl-li nájemní
vztah k místu, je správce oprávněn postupovat tak, aby nebezpečí ohrožení zdraví,
života nebo majetku osob bylo odstraněno, a to na náklad a nebezpečí vlastníka.
K zániku nájemního vztahu k místu tím nedochází.

Článek 11
Stavby na hřbitově
1. K vybudování jakékoliv stavby na hřbitově nebo k úpravě stavby již existující
jako příslušenství hrobového místa, zejména hrobky, náhrobku a rámu, je třeba
prokazatelný předchozí souhlas správce hřbitova. Tím však není nahrazeno
povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení podle platných předpisů
třeba.
2. Při provádění jakékoli stavby na najatém místě nebo při její úpravě se nájemce,
pracovník či firma práci provádějící apod. musí podřídit pokynům správce
hřbitova, a to pokud jde o rozměry a tvar, o druh použitého stavebního materiálu i
pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a
hygieny práce na veřejném prostranství. Správce má právo vymezit i další
podmínky, které je nutno dodržet v souladu s tímto Řádem a jinými obecně
platnými právními předpisy.
3. Náklady spojené s používáním zařízení hřbitova pro účely provádění stavby nese
stavebník dle ceníku správce.
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4. Stavebník je povinen dodržovat zejména následující podmínky:
a) Základ pod pomník musí být proveden do hloubky minimálně 80 cm pod
úrovní terénu a musí být přizpůsoben únosnosti půdy. Základ pod rám musí
být minimálně 30 cm pod úrovní terénu, pokud je vyztužen. Základové zdivo
nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
b) Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody, o jejíž výši
v místě informuje správce hřbitova.
c) Pohřbívající plocha u všech míst, jakož i uličky mezi nimi musí být zachovány
podle dispozic správce hřbitov.
d) Stěny čel jednotlivých hrobů musí být vzdáleny od sebe nejméně 60 cm.
e) Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadními hranami
rámů sousedních hrobů.
f) Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
5. V průběhu stavebních prací musí být udržován pořádek, potřebný materiál
skladován na vyhrazených místech, a to způsobem určeným správcem hřbitova.
6. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i jejich části, jakož i vykopaná
zemina, musí být nejpozději před přerušením práce téhož dne odvezeny na místo
skládky určené správcem hřbitova. Za dodržení uvedených povinností odpovídá
nájemce, a to na své náklady.
7. Po ukončení prací je nájemce povinen postarat se na svůj náklad o uvedení okolí
do původního stavu nejpozději ve lhůtě 48 hodin, včetně likvidace a odvozu
odpadu ze stavebních prací a zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je
povinen nájemce ohlásit správci hřbitova.
8. Hrobové příslušenství nelze odstraňovat bez vědomí správce hřbitova.
9. Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo k příslušenství je
nabyvatel povinen prokazatelně oznámit správci hřbitova bez zbytečného odkladu.
10. Vlastnické právo k hrobce nebo k příslušenství je nájemce povinen prokázat
správci hřbitova i na jeho vyžádání.

Článek 12
Výsadba na hřbitově
1. Hřbitov je nedílnou součástí funkčního systému zeleně obce.
2. Stromy a keře lze nově vysazovat i na najatých místech jen po předchozím
písemném povolení správce hřbitova.
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3. Správce hřbitova může výsadbu provedenou před nabytím účinnosti tohoto řádu,
uzná-li to za potřebné z hlediska celkového vzhledu hřbitova či z jiných
závažných důvodů, odstranit bez náhrady tomu, kdo ji vysadil, když veškerá
jednání s nájemcem místa nevedla k nápravě.
4. Při likvidaci dřevin je nutno postupovat podle platných právních předpisů o
ochraně přírody, případně místních vyhlášek o ochraně zeleně.
Článek 13
Lavičky
Lavičky do areálu hřbitov instaluje správce hřbitova, a to přenosné nebo pevné.
Osoby mohou lavičky instalovat jen po předchozím písemném souhlasu správce
hřbitova, který může stanovit rozměry i tvar laviček, popř. i způsob jejich instalace.
Takto instalované lavičky mohou užívat všichni návštěvníci hřbitova.
Článek 14
Provádění prací na hřbitově
1. Těla zemřelých mohou být do hrobů nebo hrobek ukládána pouze pracovníky
příslušného subjektu, který má k provozování pohřebních služeb oprávnění, avšak
jen s předchozím souhlasem správce hřbitova. Ve výjimečných případech může
správce hřbitova povolit, aby uložení provedla i jiná osoba.
2. Uložení zpopelněných ostatků na hřbitově je možno provádět jen s písemným
souhlasem správce hřbitova.
3. Výkopy a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů na hřbitově je
možno provádět jen se souhlasem správce hřbitova.
4. Jednoduché práce nutné k udržení najatého místa, zejména vysazování květin,
úklid a údržbu hrobů a okolí, provádí nájemce, osoby mu blízké nebo i jiné osoby
a subjekty, jež byly k takovéto práci nájemcem pověřeny.
Článek 15
Péče o místo
1. Nájemce je povinen udržovat místo v řádném stavu, rovněž je povinen čistit
prostory po stranách hrobu, půl cesty před hrobem a půl prostoru za hrobem.
Shledá-li správce hřbitova závady, vyzve nájemce, aby závadu v přiměřené lhůtě
odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanovené lhůtě, může správce
hřbitova učinit nutná opatření, a to na náklad nájemce.
2. Zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce a kytice, jakož i znehodnocené dekorace,
je nájemce povinen odstranit a odnést do kontejneru přistaveného u vrat hřbitova.
Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty v zelených pásech za
pomníky nebo instalovat nepovolená zařízení na odkládání soukromých předmětů.
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Článek 16
Rozsvěcování světel
Svítidla lze na hřbitovech rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena proti vzniku požáru. Správa hřbitova může v odůvodněných případech
používání svítidel na hřbitově omezit nebo i zakázat.
Článek 17
Přístup na hřbitov
1. Hřbitov je veřejně přístupný denně.
2. Správce hřbitova může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na hřbitov nebo
jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav,
exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací
hřbitova v zájmu zajištění plynulého provozu.
3. Dětem do 8 let věku je dovolen vstup na hřbitov pouze v doprovodu dospělých
osob.
4. Osobám podnapilým je vstup na hřbitov zakázán. Rovněž tak je zakázán vstup
osobám pod vlivem omamných látek a osobám nevhodně se chovajícím a
nevhodně oblečeným.
5. Motorová vozidla mohou na hřbitov vjíždět a zdržovat se tam jen se souhlasem
správce hřbitova za podmínek jím stanovených. Jízda na invalidních vozících je
na hřbitově dovolena.
6. Návštěvníkům hřbitova není dovoleno tropit na hřbitově hluk, kouřit, požívat
alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadkové
nádoby, vodit psy, kočky a jiná zvířata.
7. Není dovoleno používat hřbitovní zařízení a vybavení k účelům jiným než
k provozu hřbitova. Do kontejneru přistaveného u vrat hřbitova je zakázano
odkládat odpad vzniklý mimo hřbitov.
Článek 18
Ostatní ustanovení
Obecním právním předpisem týkajícím se pohřebišť je vyhláška ministerstva
zdravotnictví č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví. Pokud Řád některé
právní poměry týkající se hřbitova neupravuje, platí pro ně obecný právní předpis.
Vyhláškou nejsou dotčeny další právní předpisy.
Hřbitov je z právního hlediska považován za veřejné prostranství, správce hřbitova
tudíž neodpovídá za případné zcizení nebo poškození hrobového příslušenství.
Vzniklé rozpory a případná povolení výjimek z tohoto Řádu řeší správce hřbitova.
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Článek 19
Sankce
1. Fyzickou osobou zaviněné porušení povinností stanovených v této vyhlášce může
být projednáno jako přestupek podle § 48 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve
znění pozdějších změn a doplňků a může být uložena pokuta až do výše stanovené
zákonem, pokud takové jednání nenaplní skutkovou podstatu trestného činu.
2. Právnickou osobou nebo podnikatelem zaviněné porušení povinností stanovených
v této vyhlášce může městys podle § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění postihnout uložením pokuty až do výše stanovené zákonem.
Článek 20
Závěrečná ustanovení
Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2008.

Miroslava Vlková, v.r.
starostka

PhDr. Jiří Malý, v.r.
zástupce starostky
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