Obec Mysločovice
Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice
Zastupitelstvo Obce Mysločovice podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád
veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“).
Zastupitelstvo Obce Mysločovice ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo
tento Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice dne 2. 5. 2016, bodem 12. usnesení č. XXI/2016.
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Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Řád veřejného pohřebiště Obce Mysločovice (dále jen „Řád") podrobně upravuje provoz pohřebiště na území obce
Mysločovice.
Řád upravuje provoz pohřebiště v souladu se zákonem v zájmu toho, aby s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky
bylo zacházeno důstojně a aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku hygienicky
nezávadným pohřbíváním zemřelých, ukládáním jejich zpopelněných ostatků a péčí o místa s uloženými ostatky
v souladu s platnými předpisy a zásadami piety.
Řád se vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu ve Zlíně ze dne 14. dubna 2016 vydaného pod
čj. KUZL 25895/2016.
Provozovatelem pohřebiště je Obec Mysločovice, IČ 00284211, se sídlem Mysločovice 21, 763 01, zastoupená
starostou obce.
Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na pohřebiště v Mysločovicích, v k. ú. Mysločovice, na parcely p. č. 65, 269/11
a 270, jehož součástí jsou:
• místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
• místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
• místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
• společný hrob.
Vnější hranice pohřebiště jsou vymezeny oplocením.
Čl. 2 - Provozní doba pohřebiště
Pohřebiště je přístupno návštěvníkům:
od 1. listopadu do 30. dubna v době od 8:00 hodin do 19:00 hodin,
od 1. května do 31. října v době od 7:00 do 21:00 hodin,
v období svátků (Památka zesnulých, velikonoční a vánoční svátky) bude provozní doba upravena
a oznámena návštěvníkům ve vývěsce u pohřebiště.
Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo
zakázat (např. v době provádění exhumací, úpravy terénu, sněhu, náledí apod.), pokud nelze zajistit bezpečnost
návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním období v zájmu zajištění bezpečnosti nezbytnou údržbu hlavního
chodníku pohřebiště.

Čl. 3 - Pořádek na pohřebišti
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo
mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat
alkoholické nápoje, omamné 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 předškolního věku se mohou zdržovat na pohřebišti pouze v doprovodu dospělé osoby.
(3) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. 2 tohoto řádu.
(4) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
(5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
(6) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem
správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
(7) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
(8) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti 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.
(9) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena
k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových
místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
(10) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato
opatření respektovat.
(11) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně
nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
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(12) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není
dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
(13) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví
tento Řád.
(14) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
Čl. 4 - Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:
a) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků,
b) pronájem hrobových míst,
c) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků,
d) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
e) zajišťuje likvidaci odpadu,
f) poskytuje informace nájemcům hrobových míst.
Čl. 5 - Povinnosti a činnost správce a provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) umožnit nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek
stanovených v čl. 8.
b) 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 správce či provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce či
provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
c) hrobová místa zřizovat a připravovat 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.
Jméno správce pohřebiště je zveřejněno ve vývěsce u hlavního vchodu na pohřebiště, správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
b) ve spolupráci s provozovatelem pohřebiště zajišťuje dodržování plánů hřbitova v souladu s vyznačenými hrobovými
místy;
c) dohlíží, aby k vybudování jakékoliv stavby a úpravy již existujících, zejména hrobek, náhrobků, rámů byl vydán
písemný souhlas provozovatele hřbitova;
d) na předepsaný tiskopis zaznamenává uložení rakví a uren;
e) vyznačuje nová hrobová místa v souladu s plánem hřbitova a jeho budoucím uspořádáním;
f) zajišťuje prostřednictvím pohřební služby kopání hrobů. Dohlíží, aby kopání hrobů neprováděly osoby, které nemají
k této činnosti oprávněnou kvalifikaci;
g) odpovídá za dodržení vyznačeného hrobového místa, za rozměry a hloubku hrobu;
h) zajistí ve spolupráci s pohřební službou přítomnost u hrobu po dobu smutečního aktu;
i) odpovídá za správné umístění a výškové osazení základů pro náhrobek vzhledem k okolním hrobům a terénu;
j) spolupracuje s provozovatelem pohřebiště při zabezpečení vyvážení odpadků, dohlíží na pořádek na hřbitově,
v jeho blízkém okolí a márnici;
k) spolupracuje s provozovatelem pohřebiště na zabezpečení údržby oplocení, vysazené zeleně, osvětlení, vodovodu
a konví na zalévání;
l) před zimním obdobím zabezpečí vypuštění vody z vodovodu v prostoru hřbitova;
m) spolupracuje s provozovatelem pohřebiště na zajištění zimní údržby hlavní komunikace v areálu hřbitova;
n) 3 dny před a po svátku Památka zesnulých, po dobu Vánoc a Nového roku zajistí ve večerních hodinách
osvětlení hřbitova. Bude-li třeba, zajistí osvětlení hřbitova i podobu konání pohřbu.
Čl. 6 – Užívání hrobového místa
(1) Podnájem hrobového místa je zakázán.
(2) Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém
místě hrob (tj. místo pro uložení lidských pozůstatků s následným zásypem zeminou), hrobku (tj. podzemní nebo
nadzemní prostor pro uložení lidských pozůstatků v rakvi bez následného zásypu zeminou), urnové místo, včetně
vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem
nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny správce pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské
pozůstatky a lidské ostatky.
(3) Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště
novou smlouvou. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu
stanoveném smlouvou o nájmu hrobového místa.
(4) Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází právo
nájmu na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen doložit provozovateli titul
k přechodu nájmu a sdělit údaje potřebné pro vedení evidence, předepsané zákonem. Provozovatel pohřebiště
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může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí
doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne,
kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.
Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na
přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva
nájemce ve smyslu ust. § 25 odst. 4 zákona. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení
a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo škodu
způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu
a způsobem:
• nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
• zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí,
průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož
i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání
hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
• odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují
estetický vzhled pohřebiště.
Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím
zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě
provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového
místa.
Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední hrobová
zařízení.
Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.
Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správce, tyto čísla nepřemísťovat,
nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.
Nájemce je povinen oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebné pro vedení evidence pohřebiště
v souladu s § 21 zákona.
Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu.
Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do společného hrobu bez úředních obalů.
Čl. 7 - Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho
souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště
a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. Nájemce je povinen poskytnout
provozovateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona.
Podmínky k provedení pohřbení lidských pozůstatků do hrobu:
souhlas pronajímatele hrobového místa,
list o prohlídce zemřelého, který předá pohřební služba provozovateli pohřebiště nejpozději před zahájením
pohřebního obřadu na pohřebišti. Pokud nebude tento doklad předán, nebude možno provést pohřbení,
Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum
narození, den 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 použity toxické
látky.
Při pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 m 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.
Zemřelí se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu, pokud důležitý obecný zájem nevyžaduje uložení do
společného hrobu. Provozovatel může na žádost toho, komu bylo místo propůjčeno, povolit, aby do téhož hrobu
byly uloženy další lidské pozůstatky, a to po uplynutí tlecí doby. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož
hrobu uloženy další lidské pozůstatky, jen pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských
pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1,2 m.
Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce jen se souhlasem krajského
hygienika nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci
hradí ten, kdo o ni požádal. Provozovatel zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný
pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu
krajského hygienika.
V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu
nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která obstarává pohřbení zemřelého nájemce,

a to uzavřením „dočasné“ nájemní smlouvy. Současně s touto osobou vypořádá zbylou částku nájemného
a uhrazených služeb spojených s nájmem. Nepožádá-li nikdo z dědiců ve lhůtě do jednoho roku od úmrtí nájemce
o uzavření „řádné“ nájemní smlouvy k předmětnému místu, stane se „dočasná“ nájemní smlouva smlouvou
„řádnou“.
Čl. 8 - Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.
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Čl. 9 - Zřizování hrobového zařízení, podmínky provádění prací na pohřebišti, odstraňování hrobového
zařízení po skončení nájmu hrobového místa
Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla. Hloubka základové spáry pod pomník musí být
provedena do nezamrzající hloubky, tj. 60 cm pod úrovní terénu a musí být přizpůsobena únosnosti půdy.
Základy pod rám pak do hloubky 30 cm pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí
přesahovat do pohřbívací plochy. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních
hrobů. Hloubka hrobu musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let
nejméně 1,2 m,
b) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou kotveny,
c) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,
d) dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody, o jejíž výši v místě informuje provozovatel
pohřebiště,
e) uličky mezi hroby, hrobkami, urnovými místy musí být dodržovány dle plánu pohřebiště a dispozic
provozovatele pohřebiště,
f)
vrstva hlíny, určená k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 120 cm vysoká s převýšením vzhledem k okolní
úpravě terénu,
g) pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů, hrobek, urnových míst podle dispozic provozovatele,
h) stěny jednotlivých čel hrobů musejí být vzdáleny nejméně 60 cm,
i)
přední a zadní hrany rámů musí být souběžně s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů,
j)
nápisy na hrobech musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.
Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm),
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použitý litý beton, musí být
vyvedena z hrobky difusní 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 nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 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,
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 nejméně 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 na 1 m2,
l)
vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném
základě.
Nájemce musí předat provozovateli pohřebiště k písemnému odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou
zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky ho
musí požádat o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k jejímu trvalému
užívání. Provozovatel pohřebiště může ve svém písemném souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
dobu výstavby hrobky,
zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště,
požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
podmínky používání komunikací pohřebiště,
způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci,
povinnost dozoru při výstavbě,
průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště,
zejména
- respektování důstojnosti 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,
- celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikace v areálu pohřebiště,
- stanovení způsobu napojení na elektrickou a vodovodní síť.
Dále je nájemce povinen při provádění veškerých prací:
- udržovat pořádek,
- potřebný materiál skladovat na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště,
- znehodnocený stavební materiál a náhrobky i jejich součásti, jakož i vykopanou zeminu, je povinen nejpozději
před přerušením práce téhož dne odvézt, a to na svůj náklad,
- po skončení prací je povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do původního stavu, nejpozději ve lhůtě 48 hodin, včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy.
(6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
(7) Po ukončení nájmu hrobového místa je nájemce povinen do jednoho měsíce z hrobového místa odstranit hrobové
zařízení (pomník, rám, vázy, lampy, desky, atd.) včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

(5)

Čl. 10 – Dřeviny, lavičky a ostatní
(1) Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu
vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
(2) Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejichž výsadbě nedal
souhlas.
(3) Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
(4) Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem zřizovatele pohřebiště.
(5) Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje o způsobu řešení nebo
náhrady příslušný správní orgán.
(6) Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího
souhlasu správce.
(7) Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel nebo osoba, které k tomu udělí souhlas s určením
rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni
návštěvníci pohřebiště.
(8) Jednoduché práce nutné k udržování a okrášlování hrobových míst provádějí na pronajatých místech nájemci nebo
fyzické či právnické osoby nájemci pověřené.
Čl. 11 – Platby za poskytované služby
Ceník poskytovaných služeb je vydán jako samostatná příloha Řádu a stanovuje:
cenu za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem,
poplatek za odstranění hrobového příslušenství a jeho uskladnění,
Čl. 12 – Sankce
Porušování tohoto Řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích, zákona o obcích a souvisejících obecně
závazných předpisů.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Čl. 13 – Závěrečná ustanovení
Právní vztahy neupravené tímto Řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví
a občanským zákoníkem.
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu se zrušuje v celém rozsahu Řád veřejného pohřebiště Obce
Mysločovice schválený Zastupitelstvem Obce Mysločovice dne 1. 9. 2014, bod 3. usnesení č. LIII/2014.
Řád byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny
podmínky pro jeho schválení stanovené tímto zákonem (§ 41).
Řád veřejného pohřebiště nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.
Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen ve vývěsce u hlavního vchodu na pohřebiště.

Lukáš Dovrtěl v. r.
místostarosta obce
Den vyvěšení na úřední desce: 4. 5. 2016
Den sejmutí z úřední desky: 19. 5. 2016

Pavel Žák v. r.
starosta obce

