Řád veřejného pohřebiště
Obec Borovnička jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č.256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák.č.479/2001 Sb., zák.č.274/2003
Sb., zák.č. 122/2004 Sb., a zák.č.67/2006 Sb.,vydává v souladu s ustanovením § 19
zák.č.256/2001 Sb.,Řád veřejného pohřebiště Obce Borovnička schválený zastupitelstvem
obce dne 28.3.2008, jako Opatření obce č.01/2008 v souladu se zák.č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění
Článek 1.
SPRÁVA POHŘEBIŠTĚ
Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) v obci Borovička na
pozemku p.č.863/2.
Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Borovnička ( dále jen „provozovatel“ ) jako
vlastník pozemku.
Provozovatel pečuje v odpovídajícím rozsahu o vnější vzhled pohřebiště, zejména údržbu
zeleně, úpravu cest, vyprazdňování nádob na odpady apod.
Článek 2.
ZEMNÍ PRÁCE
Výkopy a zemní práce všeho druhu smějí provádět pouze osoby způsobilé nebo určené
provozovatelem.
Článek 3.
PÉČE O PRONAJATÉ MÍSTO
Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa
(dále jen „místo“). Podnájem místa je zakázán.
Úpravy nutné k udržování pronajatého místa a jeho okrašlování ( výsadba květin, uhrabávání
okolí hrobu) vyjma výsadby stromů a keřů, mohou provádět občané.
Každý je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu. Shledá-li provozovatel závady,
vyzve dotčené osoby k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. Pokud bude tato výzva neúčinná,
provede provozovatel nutná opatření na účet dotčených osob.
Úhrady za pronajaté místo se řídí ceníkem uvedeným ve smlouvě o pronájmu.
Článek 4.
PŘISTUP NA POHŘEBIŠTĚ
Pohřebiště je veřejnosti přístupný denně bez omezení. Dětem do 10 let je přístup dovolen
pouze v doprovodu dospělé osoby. S motorovými a jinými vozidly je vjezd na pohřebiště
zakázán, pouze ve výjimečných případech může provozovatel vjezd povolit.
Návštěvníci jsou povinni chovat se na hřbitově způsobem obvyklým odpovídajícím úctě
k tomuto místu. Odpadky, uschlé květiny, věnce apod. musí být odkládány do nádob, které
jsou umístěny u „márnice“.
Nepotřebné stavební díly náhrobků (obložení, zákrytové desky atd.) po provedených
úpravách, je každý povinen odvézt ze hřbitova na vlastní náklady. Odkládání těchto věcí
v prostoru hřbitova a v jeho blízkosti je z a k á z á n o.
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Článek 5.
OZNÁMENÍ POHŘBU, ULOŽENÍ URNY
Pohřbení musí být oznámeno provozovateli z důvodu evidence hrobových míst v takovém
časovém předstihu, aby mohl včas zajistit výkopové práce.Uložení urny do stávajícího místa
se pouze oznámí provozovateli.
Článek 6.
TLECÍ DOBA
Tlecí doba stanovená pro uložení lidských ostatků činí 12.let.
Článek 7.
ZÁVĚR
Porušení ustanovení tohoto řádu a ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se tento řád řídí, bude
kvalifikováno jako přestupek a řešeno přestupkovým řízením.
Článek 8.
ÚČINNOST
Toto Opatření nabývá účinnosti dnem 31.3.2008

________________

_________________

Kateřina Krátká
místostarostka

Roman Janata
starosta obce

Zveřejnění na úřední desce: 3.4.2008
Sejmutí z úřední desky: 28.4.2008
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