O BE C SU KO RADY
Obec SUKORADY jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví a v změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001
Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Článek 1.
Úvodní ustanovení
7) Řád upravuje provoz pohřebiště v Sukoradech.
8) Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v Sukoradech s
ustanovením § 18 odst. 2, jímž je obec SUKORADY.
Článek 2.
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba pohřebiště, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti je :
zimní období -

říjen - březen

7 - 17 hodin

letní období -

duben - září

7 - 19 hodin.
Článek 3.
Pořádek na pohřebišti

9) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje,
omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a
používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou
určeny.
10) Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době, stanovené v článku 2
tohoto řádu.
11) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělých osob.
12) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a
jinými zvířaty.
13) Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdním kole.
14) Vozidla ( s výjimkou invalidních vozíků a dětských kočárků) mohou na pohřebiště
vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce hřbitova a při splnění jím
stanovených podmínek.
15) K parkování osobních automobilů lze použít prostranství před hřbitovem.

16) Přístup na pohřebiště může správce pohřebiště na vymezenou dobu zakázat (terénní
úpravy, exhumace apod.).
17) Ukládání nádob, nářadí kolem hrobového místa není dovoleno.
18) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studně. Tato
voda je určena na zalévání zeleně při údržbě pronajatých hrobových míst.
19) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v rozsahu, které stanoví
tento řád.
20) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště ne správce, jeli k tomu určen.
Článek 4.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti.
Provozovatel pohřebiště poskytuje tyto služby:
21) Pronájem hrobových míst na základě smlouvy o pronájmu hrobového místa.
22) Vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
23) Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a zeleně v areálu pohřebiště.
24) Zajišťování likvidace odpadků.
25) Provozuschopnost dodávky vody na zalévání s výjimkou mimořádného sucha.
Článek 5.
Povinnosti provozovatele pohřebiště.
26) Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené hrobové místo.
27) Umožnit nájemci provést zřízení obrubníků a pomníku na hrobovém místě.
28) Dojde-li k poškození hrobu vinou provozovatele pohřebiště, je provozovatel
povinen hrob uvést do původního stavu.
29) Na základě hydrogeologického průzkumu stanovit tlecí dobu. Pokud krajský
hygienik zakáže pohřbívání do hrobu, provozovatel je povinen informovat veřejnost
a nájemce hrobových míst.
30) V případě, že uživatel hrobového místa odmítá platit stanovenou částku za užívání
(vyhláška o místních poplatcích), vyzve provozovatel (obec) vlastníka náhrobku a
ostatního hrobového zařízení, aby odstranil obrubníky a pomník a uvedl hrobové
místo do původního stavu. Pokud do 1 roku se o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi
naloženo jako s věcmi opuštěnými. Pokud došlo ke zrušení hrobového místa před
uplynutím tlecí doby, nesmí být hrobové místo pronajato dalšímu zájemci.
31) Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost

nájemce jen se souhlasem hygienika. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni
požádal.
Článek 6.
Povinnosti uživatele hrobového místa:
32) Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené
mezi provozovatele pohřebiště a nájemcem. Smlouva o nájmu se uzavírá písemně a musí
obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.
33) Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a oznamovat
provozovateli veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence. Je-li nájemcem
fyzická osoba , přechází nájemné na její dědice. Dědic je povinen nahlásit provozovateli
nové údaje pro evidenci veřejného pohřebiště.
34) Ve stanovené lhůtě zaplatit nájem za užívání hrobového místa dle uzavřené nájemní
smlouvy.
35) Neprodleně zajišťovat opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita. Pokud
tak nájemce neučiní po vyzvání provozovatele, je provozovatel oprávněn zajistit
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
36) Zeleň kolem hrobového místa může uživatel vysazovat jedině se souhlasem provozovatel
pohřebiště.
Článek 7.
Tlecí doba.
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 17 let
Článek 8.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.
Tyto podmínky jsou uloženy na Obecním úřadě v Sukoradech a je povinností provozovatele
pohřebiště seznámit s nimi nájemce nového hrobového místa při uzavírání nájemní smlouvy.
Článek 9.
Sankce
Porušení tohoto hřbitovního řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o
obcích.
Článek 10.

Zrušovací ustanovení.
Vydáním tohoto řádu se ruší vyhláška o pohřebnictví vydaná dne 25.2.1999.
Článek 11.
Účinnost.
Tento řád nabývá účinnosti dnem 13. 2. 2003, kdy byl schválen na zasedání obecního
zastupitelstva.
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