Obecně závazná vyhláška č. 2/2003
Obce Kamýk nad Vltavou, kterou vydává

ŘÁD PRO POHŘEBIŠTĚ
V KAMÝKU NAD VLTAVOU
Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou schválilo dne 23.6.2003 obecně závaznou vyhlášku,
kterou se vydává „Řád pro pohřebiště v Kamýku nad Vltavou“.
§1
ÚVODNÍ STANOVENÍ
Úcta k památce zesnulých a účast s jejich pozůstalými i společenské poslání pohřebišť, jakožto
veřejných zdravotně-technických zařízení, určených k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo
ukládání jejich zpopelněných ostatků způsobem odpovídajícím zdravotním předpisům přikazují,
aby pohřebiště byla nejen stále udržována v takovém stavu, jak to odpovídá ušlechtilým lidským
vztahům, ale aby zde také bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.
§2
ROZSAH PLATNOSTI VYHLÁŠKY
Ustanovení této vyhlášky se vztahuje na pohřebiště v obci Kamýk nad Vltavou umístěné na parcele
č. 729/2 v k.ú. Kamýk nad Vltavou.
§3
VÝKON SPRÁVY POHŘEBIŠTĚ
1. Hřbitov v obci Kamýk nad Vltavou spravuje Obecní úřad Kamýk nad Vltavou.
2. Ke zřízení pohřebiště je třeba souhlasu příslušného orgánu hygienické služby.
3. Na hřbitově musí být vhodné zařízení pro dočasné uložení mrtvých.
4. Správa pohřebiště je povinna pečovat v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled pohřebiště,
zejména úpravou cest, výsadbou zeleně, umisťování nádob na odpadky a o udržování jejich
příslušenství, zejména hygienických zařízení, v řádném stavu.
§4
UKLÁDÁNÍ ZEMŘELÝCH A ZPOPELNĚNÝCH OSTATKŮ
1. Pokud příslušný orgán hygienické služby neudělí souhlas k uložení mimo pohřebiště, musí být
těla zemřelých, jakož i zpopelněné ostatky uloženy na pohřebiště.
2. Na hřbitově v obci Kamýk nad Vltavou se pohřbívají těla osob, jež zemřely v obvodu obce
Kamýk nad Vltavou a těla zemřelých, jež byla v tomto obvodu nalezena nebo jež zde byla
uložena či nastala-li smrt v dopravním prostředku za jízdy či již mají na pohřebišti smluvně
zajištěno hrobové místo.
3. Jinak je možno pohřbít mrtvého na tomto pohřebišti jen se souhlasem správce pohřebiště.
4. Správa pohřebiště nemůže odmítnout uložení zpopelněných ostatků.
§5
PROPŮJČENÍ MÍSTA NA POHŘEBIŠTI
1. Správa pohřebiště propůjčuje místo pro hrob nebo hrobku na tlecí dobu /§22 zák. 19/88 místo
pro urnu na 10 let od prvního uložení. Umožňují-li to poměry na pohřebišti, je správa hřbitova
povinna propůjčit místo i na delší dobu, v opačném případě musí o tom včas uvědomit toho, komu
bylo poprvé propůjčeno a přechází na osoby jemu blízké.
2. Po uplynutí doby, na kterou bylo místo propůjčeno, naloží s ostatky, s urnami a náhrobky
podobně, jako při zrušení pohřebiště /§ 24 zák. 19/88 /.

3. Hroby, hrobky a urny, které mají kulturní význam, nesmějí být, s výjimkou případů, kdy
je pohřebiště zrušeno, odstraněny ani po uplynutí doby, na kterou bylo místo propůjčeno.
4. Správa pohřebiště je povinna mít plán pohřebiště a vést evidenci volných míst a dovolit
na požádání občanům, aby do něj nahlíželi.
5. Nikdo nemá nárok na propůjčení určitého místa, správa pohřebiště však je povinna mezích
možností vyhovět přáním objednatele.
6. Propůjčením místa nabývá objednatel podle dohody se správou pohřebiště užívacího práva
/nikoli právo vlastnické / k místu, které ho opravňuje do něho uložit ostatky, místo zdobit nebo
jinak upravit a postavit na něm, /pokud je to možné/, hrobové příslušenství /rám, pomník, desku a
pod./. Toto právo přechází po smrti původního uživatele na jeho zákonné dědice.
7. Užívací právo k místu se poskytuje za úplatu stanovenou příslušnými ceníky. Úhrada za užívání
se platí předem na dobu, na kterou je místo propůjčeno, nebo za obnovu či prodloužení. O
zaplacení obdrží plátce stvrzenku, která je současně i dokladem o právu s místem disponovat.
8. Průkaz jiným způsobem než stvrzenkou lze připustit, učiní-li osoba, jež právo uplatňuje
písemné prohlášení u správy pohřebiště, že odpovídá za veškerou škodu, která by eventuelně
správě pohřebiště vznikla.
§6
ZPŮSOBY UKLÁDÁNÍ DO HROBU / HROBKY/
1. Mrtví se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu, pokud důležitý obecný zájem
nevyžaduje uložení do společného hrobu.
2. Správa pohřebiště může na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo místo pro hrob
propůjčeno povolit, aby do jeho hrobu byli uloženi další mrtví příbuzní, popřípadě i jiné
osoby. Pokud neuplynula tlecí doba /§ 22 zák. 19/88/, je k tomu třeba souhlas příslušného
orgánu hygienické služby.
3. Do hrobky lze další těla uložit kdykoliv, pokud je v ní volné místo.
§7
ZPUSOBY UKLÁDÁNÍ ZPOPELNĚNÝCH OSTATKŮ
Zpopelněné ostatky se ukládají na pohřebiště podle přání zesnulého nebo obstaravatele pohřbu v
urně.
§8
TLECÍ DOBA
Tělo mrtvého musí být uloženo v zemi po dobu, kterou určí příslušný orgán hygienické služby se
zřetelem ke složení půdy / tlecí doba/. Tato doba nesmí být kratší než 10 let.
§9
EXHUMACE
Před uplynutím tlecí doby smí být tělo mrtvého vyňato ze země /exhumováno/, nařídí-li to orgán
činný v trestním řízení nebo jestliže o to požádají osoby blízké zemřelého, a to za přítomnosti
zástupce správce hřbitova. K exhumaci je nezbytný souhlas příslušného orgánu hygienické služby.
Na žádost pozůstalých lze provést exhumaci jen výjimečně, ze zvláště závažných důvodů, a to jen
tehdy, prokáže-li se též, že osoby blízké mrtvému se o ní dohodly.
§ 10
STAVBY
1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již stojící /zejména
např. hrobky, náhrobky, rámy a pod./, je třeba předchozího souhlasu správy pohřebiště.

2. Při provádění stavby nebo při její úpravě se musí provádějící podřídit pokynům
správy pohřebiště, a to zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby nebo provedení její výzdoby,
jakož i o druh použitého materiálu.
V zásadě platí pro provádění staveb:
a/ Základy musí být provedeny do nezamrzající hlouby a musí být dimenzovány se zřetelem na
nosnost půdy,
b/ dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody,
c/ pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu nejméně 80x200 cm, u hrobky
nejméně 90x200 cm, u hrobu dětského 60x160 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně
50x100cm,
d/ uličky mezi hroby /hrobkami/ musí být nejméně 30 cm,
e/ stěny mezi jednotlivými hroby musí být nejméně 60 cm,
f/ vrstva hlíny, určená k pokrytí rakve u hrobu, musí být nejméně 140 cm se zřetelem k úrovni
okolí hrobu,
g/ přední a zadní hrany rámu musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů
sousedních,
h/ při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny,
i/ při svažitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány.
3. Při ukončení stavby je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění okolí a
odklizení zbylého materiálu.
4. Vybudované stavby nelze bez souhlasu správy pohřebiště odstraňovat, ani je prodávat
třetím osobám. Bez písemného souhlasu správy pohřebiště nelze z pohřebiště vynášet části
náhrobků, hrobové ozdoby a pod.
§ 11
STROMY A KEŘE
Stromy a keře lze vysazovat po předchozím písemném souhlasu správy pohřebiště. Vysázené
stromy a keře se stávají majetkem vlastníka pozemku pohřebiště, správa pohřebiště je může, uzná-li
to za vhodné z hlediska celkové péče, kdykoli odstranit.
§ 12
LAVIČKY
Lavičky lze na pohřebiště umisťovat jen po předchozím písemném souhlasu správy pohřebiště,
která může stanovit rozměry i tvar lavičky, popřípadě způsob jejich upevnění. Všichni návštěvníci
pohřebiště pak mohou lavičky volně užívat.
§ 13
PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA POHŘEBIŠTI
1. Těla zemřelých smějí do hrobu hrobky/ ukládat jen zaměstnanci příslušného odborného
podniku nebo zaměstnanci správy pohřebiště k tomu určení. Ve výjimečných případech
může správa dovolit, aby uložení provedla s jejich vědomím jiná osoba. Uložení zpopelněných
ostatků smějí provádět s vědomím správy pohřebiště též jiné osoby než zaměstnanci správy
pohřebiště nebo příslušného odborného podniku.
2 Výkopy a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobů smějí
provádět pouze osoby určené k tomu správou pohřebiště, pokud správa k tomu nepovolí výjimku.
3. Na propůjčených místech provádějí oprávnění sami nebo osoby jim blízké, popřípadě
zaměstnanci podniku jimi objednaní, jednoduché práce nutné k udržování místa a jeho okrašlování
/vysazování květin uhrabování okolí hrobu a pod./ jakož i zalévání květin. Správa pohřebiště se

však může dohodnout s oprávněnými, že bude provádět tyto práce sama se svými
zaměstnanci na účet oprávněných.
§ 14
ZÁNIK PRÁVA k MÍSTU, ZRUŠENÍ HROBŮ A
ODSTRANĚNÍ NÁHROBKŮ
1. Po uplynutí doby, na kterou bylo místo na pohřebišti propůjčeno, zanikne právo k místu, jestliže:
a/ poměry na pohřebišti neumožňují propůjčení místa na další dobu / zejména nedostatek míst,
hygienické důvody a pod./,
b/ není za další užívání zaplacena úhrada ani ve lhůtě uvedené v uvědomění o projití doby
užívání,
c/ má být pohřebiště zrušeno,
d/ místo není udržováno v dobrém stavu,
e/ se uživatel písemně vzdá práva k místu.
Podmínkou pro zánik práva k místu je, že správa pohřebiště upozornila nejméně 6 týdnů předem
oprávněného na tyto skutečnosti a pokud jde o písmeno b/ a d/, že oprávněný před uplynutím
této lhůty nezaplatil nebo nezjednal nápravu. Není-li známa adresa oprávněného, upozorní
správa pohřebiště na tyto skutečnosti veřejnou vyhláškou.
2. Zanikne-li právo k místu, vyzve správa pohřebiště oprávněného a to v případech, kde není
známa jeho adresa veřejnou vyhláškou, aby do 6 týdnů odstranil náhrobky, rámy a pod. Pokud se
tak ve stanovené lhůtě nestane, odstraní je a uskladní správa pohřebiště na náklad a
nebezpečí oprávněného. Po uplynutí jednoho roku od zániku práva naloží se s takovými
předměty, pokud se vlastník o ně nepřihlásí, jako s věcmi nikomu nenáležícími.
§ 15
PÉČE O PROPŮJČENÉ MÍSTO
1. Oprávněný je povinen udržovat propůjčené místo v řádném stavu.
2. Shledá-li správa pohřebiště závady, vyzve oprávněného, aby je v přiměřené lhůtě
odstranil. Nestane-li se tak, není-li známa adresa oprávněného, anebo je-li nebezpečí z prodlení,
učiní správa pohřebiště nutná opatření na účet oprávněného.
3. Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice, věnce a jiné netrvanlivé ozdoby, může dát
správa pohřebiště sama z jednotlivých míst odstranit.
§ 16
ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL
Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen jsou-li umístěna ve svítilnách nebo pokud jsou jiným
vhodným způsobem zabezpečena. Správa pohřebiště může v odůvodněných případech rozsvěcení
světel omezit nebo vůbec zakázat.
§ 17
PŘÍSTUP NA POHŘEBIŠTĚ
1. Pohřebiště je přístupno veřejnosti denně od 7,00 do 19,00 hodin. Správa pohřebiště však může
ve zvláštních případech, z důvodu bezpečnosti, přístup veřejnosti omezit.
2. Dětem do 8 let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
3. Každý návštěvník pohřebiště je povinen před stanovenou uzavírací hodinou bez
zvláštního upozornění pohřebiště opustit.
4. S motorovými a jinými vozidly lze na pohřebiště vjíždět jen, dá-li k tomu správa
pohřebiště zvláštní povolení.

§ 18
CHOVÁNÍ NA POHŘEBIŠTI
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa.
Není dovoleno zejména dělat hluk, hvízdat, kouřit, odhazovat odpadky, vodit psy a pod.
2. Odpadky a jiné předměty /např. uschlé kytice, věnce a pod./ smějí být odkládány pouze na
místech k tomu určených.

§ 19
TRESTNÍ USTANOVENÍ
Porušením ustanovení tohoto řádu je přestupkem proti veřejnému pořádku podle § 48 zákona číslo
200/91 Sb.
§ 20
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento řád nabývá účinnosti dnem

Petr Halada
starosta obce Kamýk nad Vltavou

Ing. Josef Vencovský
místostarosta obce Kamýk nad Vltavou

