Obec Opařany jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") podle § 16 odst.1
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejných pohřebišť obce Opařany

1. Rada obce Opařany ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů schválila tento Řád veřejných pohřebišť na území obce Opařany dne 31. 3. 2020
usnesením č. 24/2020.
2. Řád veřejného pohřebiště obec Opařany vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne 20. 3. 2020 vydaného pod č.j. KUJCK
43177/2020.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz pohřebišť, jejichž provozovatelem je Obec Opařany, IČ 00252638, se sídlem
Opařany 30, 391 61 Opařany, zastoupené starostkou obce Ing. Andreou Ruckou.
2. Působnost tohoto řádu se vztahuje na:
a) veřejné pohřebiště v Opařanech, které se nachází na pozemku p. č. 1229/1 a 1229/2 o výměře
7976 m2
v obci a k.ú. Opařany a jehož součástí jsou:
▪ místa pro jednohroby a dvojhroby
▪ hrobky
▪ místa pro dětské hroby
▪ společné hroby
▪ čestné pohřebiště
▪ inženýrské sítě, oplocení pohřebiště
b) veřejné pohřebiště v Hodušíně na pozemku p. č. 605 a p. č. 727 o výměře 2010 m2 v obci
Opařany, k.ú. Nové Dvory u Opařan, jehož součástí:
▪ kostel sv. Václava
▪ místa pro jednohroby a dvojhroby
▪ hrobky
▪ inženýrské sítě, oplocení pohřebiště
3. Pohřebiště je veřejné zařízení určené k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo ukládání jejich
zpopelněných ostatků. Společné poslání pohřebiště a úcta k památce zemřelých přikazuje, aby byly
dodržovány zdravotní a jiné předpisy a aby pohřebiště bylo řádně udržováno.
4. Řád je závazný pro provozovatele pohřebiště, pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro nájemce
hrobových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště, včetně osob, které zde
s prokazatelným souhlasem provozovatele nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
5. Obec Opařany jako provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o pohřebnictví.
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Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Veřejné pohřebiště je místo veřejně přístupné od pondělí do neděle od 7,00 do 21,00.

Článek 3
Provozní řád pohřebiště
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména nechovat se hlučně, nepouštět
přenosné nosiče zvuku, nepožívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, neodhazovat
odpadky mimo nádob k tomu určených a nepoužívat 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 pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových
bruslích.
5. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel z oprávněných důvodů (terénní úpravy,
náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
6. Vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele a při
splnění jím stanovených podmínek.
7. 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 provozovatel používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
8. Voda z vodovodních výpustí umístěných na veřejných pohřebištích je odebírána z vodovodního
řadu a je zdravotně nezávadná. Voda odebírána ze studní není pitná. Z hygienických důvodů není
dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Odnášet vodu v náhradních
obalech mimo pohřebiště je zakázáno.
9. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
10. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem,
včetně nové výsadby zeleně, bez souhlasu provozovatele.
11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem provozovatele
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního
předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,
který stanoví tento řád, nebo na základě předchozího písemného souhlasu.
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti a nad dodržováním ustanovení tohoto řádu provádí
provozovatel.

Článek 4
Rozsah poskytovaných služeb
Provozovatel poskytuje následující služby:
a)
b)
c)
d)

pronájem hrobových míst
vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
správu a drobnou údržbu pohřebiště, včetně zeleně a oplocení
likvidaci odpadů
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Článek 5
Užívání hrobového místa
1. Provozovatel veřejného pohřebiště pronajímá hrobové místo na základě písemné smlouvy o nájmu
hrobového místa na tlecí dobu.
2. Tlecí doba veřejného pohřebiště v Opařanech se stanovuje na dobu 12 let. Hrobové místo se
pronajímá na dobu 12 let po každém uložení lidských pozůstatků. Místo pro zpopelněné lidské
ostatky (urna) se pronajímá na dobu 12 let od prvního uložení.
3. Tlecí doba veřejného pohřebiště v Hodušíně se stanovuje na dobu 10 let. Hrobové místo se
pronajímá na dobu 10 let po každém uložení lidských pozůstatků. Místo pro zpopelněné lidské
ostatky (urna) se pronajímá na dobu 10 let od prvního uložení.
4. Umožňují-li to poměry na veřejném pohřebišti, je provozovatel pohřebiště povinen pronajmout místo
po uplynutí sjednané lhůty na dobu dalších 10 let. V opačném případě musí o tom včas
a prokazatelně uvědomit toho, komu bylo dosud místo pronajato. Uložením zpopelněných ostatků
(urny) do hrobu nebo náhrobku nedochází automaticky k prodloužení práva na užívání hrobového
místa.
5. Provozovatel pohřebiště je povinen mít plán veřejného pohřebiště, vést evidenci volných míst
a dovolit na požádání občanům, aby do plánu evidence volných míst mohli nahlížet.
6. Pronájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě o nájmu
a s tímto řádem vznikne nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo
k uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných ostatků a upravit povrch místa, zejména zřídit
náhrobek podle rozměrů a dispozic daných provozovatelem pohřebiště a vysázet květiny.
Pronájmem hrobového místa nevzniká oprávněné osobě k tomuto místu právo vlastnické.
7. Právo k místu může být převedeno jen prostřednictvím provozovatele pohřebiště a s jeho
souhlasem. Ujednáním oprávněného s třetí osobou o převodu práv k místu není provozovatel
pohřebiště vázán. Právo k místu přechází v případě úmrtí nájemce na dědice.
8. Cena za nájem hrobového místa se řídí ceníkem schváleným Radou obce Opařany, který je
k nahlédnutí na obecním úřadě v Opařanech nebo na webových stránkách obce. Cena zahrnuje
nájemné z pozemku a cenu za služby s nájmem spojené. Splatnost nájemného je do 15 dní
od podpisu nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa.

Článek 6
Povinnosti a činnost provozovatele v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Provozovatel je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených
v čl. 9
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup
k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového
zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné (např. v důsledku živelní pohromy)
bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést
pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště;
v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně
nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou
provozovatele a vznikne-li škoda, je provozovatel povinen hrobové místo uvést
do původního stavu.
d) zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebišti včetně údržby veřejných travnatých ploch,
opuštěných hrobových míst a společných hrobů
e) zajišťovat sběr a likvidaci odpadů z pohřebiště
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vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle 21 zákona
o pohřebnictví
g) písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím
skončením. Není-li mu trvalý pobyt znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném
pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
2. Provozovatel zřizuje a připravuje hrobová místa k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či
skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění
mimo vymezený prostor.
f)

Článek 7
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je při užívání hrobového místa povinen:
1. Zřídit hrobové zařízení v souladu s ustanovením článku 9, před zahájením prací si vyžádat písemný
souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena
hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu,
půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení
hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými
provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky,
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu
a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového
místa,
b) 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,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je jeho stabilita narušena a ohrožuje
tak zdraví, životy, nebo jiný majetek dalších osob a pokud tak nájemce neučiní, je
provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového
místa.
3. Zasahovat do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, pouze se
souhlasem provozovatele pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné
zeleně.
4. Lavičky do areálu pohřebiště instaluje provozovatel pohřebiště a to přenosné a pevné. Občané
mohou lavičky instalovat jen po předchozím písemném souhlasu provozovatele pohřebiště, který
může stanovit vzhled laviček, případně i způsob jejich upevnění. Takto instalované lavičky mohou
užívat všichni návštěvníci pohřebiště.
5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.
6. Strpět číselné označení hrobů, provedené provozovatelem pohřebiště, způsobem obvyklým
na daném pohřebišti nebo jeho části.
7. Provádět uložení lidských ostatků a lidských pozůstatků nebo jakékoli další nakládání s nimi jen
způsobem, který je v souladu s článkem 10 a 11.
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Článek 8
Příslušenství hrobového místa
1. S příslušenstvím hrobového místa (rámem, pomníkem apod.) je oprávněn disponovat jen vlastník
tohoto příslušenství nebo osoba vlastníkem k tomu zmocněná. Zemře-li, přechází vlastnické právo
k hrobovému příslušenství na jeho dědice podle ustanovení občanského zákoníku. Vlastník
hrobového příslušenství je povinen kdykoliv své vlastnické právo prokázat provozovateli pohřebiště.
2. Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost osob na veřejném pohřebišti a neuplynula-li
doba, na kterou bylo hrobové místo pronajato, je provozovatel pohřebiště oprávněn postupovat tak,
aby nebezpečí ohrožení zdraví, života osob nebo majetku osob bylo odstraněno, pokud vlastník
nebo osoba k tomu zmocněná ve lhůtě stanovené provozovatelem pohřebiště neprovede potřebnou
opravu na svůj náklad. K zániku nájmu hrobového místa tím nedochází.
3. Dojde-li k zániku nájmu hrobového místa, je vlastník příslušenství, nebo osoba k tomu zmocněná,
povinen odstranit hrobové příslušenství, pokud neobnovil nájem k místu nebo se s novým
nájemcem nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství ke dni skončení
nájmu.
4. Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly věcí opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna 2024
provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
5. Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před
1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz ustanovení
§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště
(viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi
hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném
pohřebišti (např. ve vývěsní skříňce). U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně.
6. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu
od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá
nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení
nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo
nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
7. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při
nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení
uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky
do společného hrobu téhož pohřebiště.
8. Při nesplnění bodu 6 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy
bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak dle smlouvy o nájmu
hrobového místa počíná ke dni skončení nájemní smlouvy běžet tzv. čekací doba pro opuštěnost
dle § 1050 občanského zákoníku.

Článek 9
Stavby a příslušenství

1. Výkopy a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů na veřejném pohřebišti mohou
provádět pouze osoby, které k tomu mají oprávnění, a po předchozím souhlasu provozovatele
pohřebiště.
2. K vybudování jakékoliv stavby na veřejném pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména
hrobky, náhrobku, rámu je třeba prokazatelný předchozí písemný souhlas provozovatele
pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba
podle platných předpisů.
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3. Při provádění jakékoliv stavby na místě nebo při její úpravě, vždy jen po předchozím prokazatelném
písemném souhlasu provozovatele pohřebiště, se stavebník, pracovník apod. musí podřídit
pokynům provozovatele pohřebiště a to pokud jde o rozměry a tvar, pokud jde o druh použitého
stavebního materiálu i pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska
bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství. Provozovatel pohřebiště má právo vymezit
i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s řádem a jinými obecně závaznými právními
předpisy.
4. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení:
a) Základy pod pomníky u nově zřizovaných hrobových míst musí být provedeny
do nezamrzající hloubky, tj. minimálně 60 cm pod úrovní terénu a musejí být přizpůsobeny
únosnosti půdy. Základy pod rám pak do hloubky minimálně 30 cm pod úrovní terénu,
pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
b) Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody, o jejíž výši v místě informuje
správce pohřebiště.
c) Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů, hrobek a urnových míst podle
dispozice správce pohřebiště.
d) Boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí být nejméně 30 cm, mezi hrobkami
a urnovými místy musí být dodrženy vzdálenosti dle plánu hřbitova a dispozic správce
pohřebiště.
e) Stěny jednotlivých čel hrobů musí být vzdáleny nejméně 60 cm.
f) Přední a zadní hrany rámů musí být souběžně s předními a zadními hranami rámů
sousedních hrobů.
g) Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
h) Ve svahovitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány.
i) Nápisy na hrobech nesmí být v rozporu s jinými obecně platnými právními předpisy.
5. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. však 260cm)
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton,
musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka
c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého
betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů
d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina), v případě, že bude
dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40 x 40 cm a hloubce 50 cm,
vyplněný drenáží
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky
f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny
antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá
stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejm. 220 cm (podle
velikosti rakví)
i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry
zality betonem a povrch zaizolován
j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí
desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/1 m2.
l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukce
hrobky, na samostatném základě.
Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
a) dobu výstavby hrobky
b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
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d) podmínky používání komunikací pohřebiště
e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
f) povinnost dozoru při výstavbě
g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé
užívání stavby určit:
- druh používání rakví pro pohřbení v hrobce
- způsob a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
s provozovatelem pohřebiště, zejména:
a) respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
d) zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně.
V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na
místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál
a náhrobky a jejich části, jakož i vykopanou zeminu je stavebník povinen nejpozději před přerušením
práce téhož dne odvést na místo skládky, určené provozovatelem pohřebiště a to na svůj náklad.
Cesty na veřejném pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním
a nelze omezovat jejich průchodnost.
Po ukončení prací je provádějící stavebník povinen se postarat na svůj náklad o vyčistění okolí
uvedením do původního stavu nejpozději ve lhůtě do 48 hodin, včetně odklizení zbylého materiálu
a zeminy. Ukončení prací je povinen stavebník nahlásit provozovateli pohřebiště. Stavebník nese
náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze stavebních prací, jakož i náklady spojené s používáním
zařízení pohřebiště podle obecně platného předpisu o cenách.
Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí provozovatele pohřebiště odstraňovat. Bez
prokázání oprávněnosti provozovateli pohřebiště nelze z veřejného pohřebiště odnášet a odvážet
hrobové příslušenství.
Změnu vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému příslušenství je nabyvatel povinen písemně
oznámit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu.
Vlastnické právo k hrobce nebo hrobovému příslušenství je povinen nájemce pronajatého
hrobového místa sdělit provozovateli pohřebiště i na jeho vyžádání.

Článek 10
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Na veřejném pohřebišti v Opařanech se ukládají (pohřbívají) lidské pozůstatky a zpopelněné ostatky
zpravidla z Opařan, Podboří, Řepče a Srlína.
2. Na veřejném pohřebišti v Hodušíně se ukládají (pohřbívají) lidské pozůstatky a zpopelněné ostatky
zpravidla z Hodušína, Skrýchova u Opařan, Nových Dvorů, Olší a Oltyně.
3. Na těchto veřejných pohřebištích se rovněž ukládají lidské pozůstatky, jež byly v uvedených
obvodech nalezeny nebo vyloženy z dopravního prostředku.
4. Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést i uložení lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků
i z jiných měst a obcí, pokud o to požádá objednatel pohřbu.
5. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci
je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě
smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 11).
6. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel pohřebiště dbá na to, aby
převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním
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dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho
zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit
doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly
být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
Lidské pozůstatky a zpopelněné ostatky mohou být na veřejných pohřebištích uloženy jen
s předchozím souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště, který vede řádnou evidenci o
místě a způsobu uložení lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků (uren do hrobů
a hrobek).
Minimálně jeden den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli
kopii Listu o prohlídce zemřelého, který uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní
knihy.
Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze k tomu oprávněná osoba. Obdobně to
platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky
v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele.
Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny
na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce
nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele.
Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem
objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového
místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví
a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací
nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také
krajskou hygienickou stanici.
Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelení v krematoriu je zakázána.
Výjimky dle individuální žádosti může schválit pouze provozovatel pohřebiště.
Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno
zemřelého, datum narození, datum úmrtí a datum pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko
rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu
s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly
jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě
rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 X 0,85 m, a to
celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
kovové s nepropustným dnem.
Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými
lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím
provozovatele.
Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy,
pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
Přímá manipulace s lidskými ostatky uloženými v hrobkách se může provádět pouze se souhlasem
krajské hygienické stanice.
V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel
úhradu nájemného na tlecí dobu od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li
nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu
bez nájemce s povinností provozovatele o to místo pečovat.
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Článek 11
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských
pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud
provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo
hrobky
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení
o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravené pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost
2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem
pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými
pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel
pohřebiště je oprávněn kdykoli
a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané
hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele
pohřební služby
b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební
služby povinen práce neprodleně pozastavit.
4. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné
důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní
kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém
stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.
5. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši
minimálně 1,2 m.

Článek 12
Zánik práva k hrobovému místu
1. Nájem skončí:
a) uplynutím doby, na kterou je sjednán,
b) dohodou smluvních stran,
c) výpovědí bez výpovědní doby ze strany nájemce,
d) odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele, jestliže nájemce neuhradí dlužné
nájemné do 3 měsíců ode dne jejich splatnosti, nebo je-li hrobové místo užíváno v rozporu
s touto smlouvou,
e) rozhodnutím o zrušení veřejného pohřebiště dle § 24 zákona o pohřebnictví.
2. V případě výpovědi nájemcem končí platnost nájemní smlouvy dnem, ve kterém nájemce
prokazatelně předal vyklizené hrobové místo provozovateli pohřebiště. V případě odstoupení
od smlouvy pronajímatelem platnost smlouvy končí dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně na adresu uvedenou v této smlouvě.
3. V případě smrti nájemce nájemní smlouva přechází na osobu, která je určena v nájemní smlouvě.
Není-li určena osoba, na kterou nájem v případě smrti přechází, řídí se přechod práva na hrobové
místo ustanovením § 25 odst. 5 zákona o pohřebnictví v platném znění.
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Článek 13
Sankce

Porušení tohoto Řádu se postihuje podle obecně závazných předpisů.

Článek 14
Ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem
o pohřebnictví a občanským zákoníkem.
2. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, jsou zapsány v seznamu válečných hrobů a pohřebišť, vztahují
se na ně zvláštní právní předpisy.
3. Odpovědnost provozovatele pohřebiště za škodu upravují zvláštní právní předpisy.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Tento řád nahrazuje v plném znění původní Řád pro veřejná pohřebiště na území obce Opařany ze
dne 1. 7. 2002.
2. Tento Řád pro veřejná pohřebiště na území obce Opařany nabývá účinnosti dne 31. 3. 2020.

Ing. Andrea Rucká

Oldřich Sadil

starostka obce

místostarosta
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