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IČO: 00263796, KB, a.s. Lovosice, účet č.: 2922471/0100
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Obec Klapý
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“)
vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví tento

Řád veřejného pohřebiště obce Klapý
Zastupitelstvo obce Klapý ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Klapý (dále jen „řád“) na svém
zasedání dne 13.5.2020, pod číslem usnesení 30.
Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Ústeckého kraje ze
dne 11.5.2020, vydaného pod č.j. KUUK/077703/2020.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v Klapém na p.p.č. 613 v k.ú. Klapý. Řád je závazný pro vlastníka
i správce hřbitova, dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby pro obstaravatele pohřebních
a jiných úkonů, objednavatele služeb, nájemce hrobových míst, návštěvníky hřbitova, pro osoby,
které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí práci, dále i pro organizace
a instituce obce.
Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu
v samostatné působnosti obce.
Provozovatelem veřejných pohřebišť je obec Klapý, IČ: 00263796, se sídlem Klapý 200, 411 16
Klapý, zastoupené starostkou obce.
Na pohřebišti na p. p. č. 613 v k. ú. Klapý je tlecí doba stanovena v délce 10 let.
Tlecí doba je v souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j. 13749/2020
a hydrogeologickým posudkem zpracovaný společností Vodní zdroje, Karel Kliner, Na Topolovce
917/22, 140 00 Praha 4 z prosince 2002.
Čl. 2
Provozní doba pohřebiště
Pohřebiště jsou přístupná nepřetržitě. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup
veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat (terénní úpravy, náledí,
vichřice, exhumace, atd.).
Dětem do 10 let je přístup na pohřebiště povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

Čl. 3
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště zajišťuje poskytování zejména následující služby:
a) nájem hrobových míst pro zřízení hrobu pro uložení lidských pozůstatků nebo ostatků v rakvi
nebo pro uložení lidských ostatků v urnách
b) vedení evidence o hrobových místech
c) správa a údržba pohřebiště včetně cest, komunikací, oplocení, zeleně
d) zajištění sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů
e) údržba a úprava hrobových míst
f) informační služby
Čl. 4
Užívání hrobového místa
1. Správce pohřebiště pronajímá místa pro hrob na základě písemné smlouvy.
2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout
pronajímateli tyto údaje:
 Určení hrobového místa
 Jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa
 Údaje o náhrobku a hrobovém zařízení
 Jméno, příjmení, adresu a další kontakty na osoby, které budou v případě úmrtí nájemce
pokračovat v nájmu
3. Nájemce hrobového místa je povinen řídit se platným Řádem pro pohřebiště a smlouvou
o nájmu hrobového místa uzavřenou podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb.
4. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se
smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení byla dodržena tlecí doba.
5. Pro uložení lidských pozůstatků nebo ostatků do hrobového místa je nájemce povinen nebo
vypravitel pohřbu povinen poskytnout provozovateli tyto údaje:
 Jméno, příjmení zemřelé osoby, místo a datum jejího narození a úmrtí
 U lidských ostatků druh a číslo urny
 Datum uložení lidských pozůstatků nebo ostatků, určení hrobového místa
6. Přenechání hrobových nebo urnových míst provádí správce pohřebiště fyzickým a právnickým
osobám (dále je oprávněným osobám) zpravidla tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či
skupiny míst stejného charakteru.
7. Správce pohřebiště je povinen mít plán pohřebiště, vést evidenci volných míst a dovolit na
požádání občanům, aby do plánu a evidence volných míst mohli nahlédnout.
8. Pronájem místa na pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vznikne
nájemci právo zřídit na najatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj zemřelého
nebo zpopelněné ostatky a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů
a dispozic daných správou pohřebiště Propůjčením místa nevzniká na místo právo vlastnické.
9. Právo k místu může být převedeno jen prostřednictvím správce pohřebiště. Ujednání
oprávněného s třetí osobou o převodu práva k místu není správce pohřebiště vázán. Právo
k místu přechází v případě úmrtí na dědice.
10. Právo k místu se prokazuje nájemní smlouvou a dokladem o zaplacení nájemného za místo
a služby s místem související. V případě úmrtí nájemce právoplatným dokladem o dědickém
řízení. Prokázání jiným způsobem lze výjimečně připustit, učiní-li osoba, jež právo uplatňuje,
písemné prohlášení u správce pohřebiště, že je oprávněnou osobou se vztahem k místu na
pohřebišti a odpovídá za veškerou škodu, která by případně vznikla správci pohřebiště, pokud
by se prohlášení ukázalo nepravdivým.

11. Ceny za nájem místa na pohřebišti a za služby s nájmem související se stanoví v souladu
s platnými předpisy o cenách. Po schválení těchto cen zastupitelstvem obce, budou součástí
smlouvy.
12. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení.
13. Nájemce je povinen zajistit nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu úpravu pohřbívací
plochy.
14. Nájemce je povinen zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem.
15. Nájemce je povinen včas odstranit znehodnocené květiny a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček
a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
16. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob.
17. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat
o sousední hrobová zařízení.
18. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem.
19. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení
hrobového místa od movitých i nemovitých věcí, předá v souladu s § 2225 občanského
zákoníku při skončení nájmu hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při
odevzdání místa a zařízení nájemce odstraní všechny věci, kromě uložených lidských ostatků,
až zpopelněných nebo nezpopelněných.
20. Po zániku se lidské ostatky zpopelněné i nezpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při
nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto ostatky v průběhu nového pohřbení
uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít dna hrobu, uloží se lidské ostatky do
společného hrobu téhož pohřebiště.
21. Při nesplnění bodu 19 je po zániku nájemní smlouvy hrobové zařízení umístěno na hrobovém
místě bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu provozovatele není odstraněno,
pak má provozovatel možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení
odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka, ať si ho odebere. Náklady na odstranění
a uskladnění ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje
a náklady na odstranění a skladné překročí odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel
hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů.
22. Některá hrobová zařízení lze provozovateli darovat písemnou darovací smlouvou.
Čl. 5
Příslušenství hrobového místa na pohřebišti
1. S příslušenstvím hrobového místa (rámem, pomníkem apod.) je oprávněn disponovat jen
vlastník tohoto příslušenství. Zemře-li, přechází vlastnické právo k hrobovému příslušenství na
jeho dědice podle ustanovení občanského zákoníku. Vlastník hrobového příslušenství je
povinen kdykoli své vlastnické právo prokázat správci pohřebiště.
2. Dojde-li k zániku hrobového místa, je vlastník povinen příslušenství odstranit, pokud neobnovil
nájem nebo se s novým nájemcem nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové
příslušenství sám a vzniklé náklady uplatní u vlastníka hrobového příslušenství, případně je
bude vymáhat prostřednictvím soudu. Pokud nebude znám vlastník hrobového příslušenství,
o odstranění hrobového příslušenství se v případě potřeby postará správce pohřebiště, pokud se
s novým nájemcem nedohodne jinak (správce pohřebiště bude postupovat podle čl. 8 této
vyhlášky.
3. Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost osob na pohřebišti a neuplynula-li doba, na
kterou bylo hrobové místo pronajato, je správce pohřebiště postupovat tak, aby nebezpečí
ohrožení zdraví, života osob nebo majetku osob bylo odstraněno, pokud vlastník ve lhůtě
stanovené správcem pohřebiště neprovede opravu na svůj náklad. Vynaložené náklady bude

správce vyžadovat na vlastníku hrobového příslušenství popřípadě na nájemci hrobového místa.
K zániku hrobového místa tím nedochází.
4. Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí správce pohřebiště odstraňovat. Bez
prokázání oprávněnosti správci pohřebiště nelze ze hřbitova odnášet a odvážet hrobové
příslušenství.
Čl. 6
Stavby na pohřebišti
K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky,
náhrobku, rámu je třeba prokazatelný předchozí souhlas správce pohřebiště. Tím však není
nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů.
Čl. 7
Provádění prací na pohřebišti
1. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků mohou být do hrobů nebo
hrobek ukládány pouze pracovníky k tomu určenými nebo zaměstnanci příslušného subjektu,
který má oprávnění k provozování služeb pohřebních, avšak jen s předchozím souhlasem
správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Uložení zpopelnění ostatků na pohřebišti je možno provádět jen se souhlasem správce
pohřebiště.
3. Výkopy a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů na pohřebišti mohou provádět
pouze osoby, které k tomu mají oprávnění a správce pohřebiště je k tomu zmocní.
4. Jednoduché práce nutné k udržení pronajatého místa, zejména vysazování květin, úklid, údržbu
hrobů a okolí, provádějí oprávnění sami, osoby jim blízké nebo i jiné osoby a subjekty, jež byli
k takovéto práci pověřeni.
5. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno
zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víno rakve pevně
a trvale spojeno šroubem se spodní části rakve.
6. 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 nebo dle ČSN
Rakve.
7. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev,
do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
8. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách mohou provádět pouze pracovníci
k tomu určení nebo zaměstnanci příslušného subjektu, kteří mají oprávnění k provozování
pohřebních služeb pouze se souhlasem hygienika.
Čl. 8
Podmínky pro otevření hrobu provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob pro uložení pozůstatků nebo lidských ostatků,
provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel obdrží v dostatečném předstihu
před samotným otevřením hrobu:
 písemnou žádost vystavitele pohřbu a nájemce místa o otevření hrobu provozovatelem
pohřební služby












kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a žadatelem
o otevření hrobu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa
doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti provozovatele pohřební služby v oblasti
provozování pohřební služby a oprávnění vykonávat podnikatelskou činnost technické
služby - práce kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku)
prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad,
vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost
osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení
hrobníků zaměstnance pohřební služby, který bude hrob otevírat
doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO zaměstnance pohřební služby, který bude
hrob otevírat
návrh protokolu o předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného
hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů
zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob otevírat, musí být provozovatelem seznámen
s Řádem, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné
a nezávadné otevření hrobu
provozovatel je oprávněn zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, zabezpečení
vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby
otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen
tehdy, pokud příslušné krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými
lidskými ostatky
provozovatel zajistí při otevření hrobu provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný
pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
Čl. 9
Zánik práva k místu

Od uplynutí doby, na kterou je správce pohřebiště povinen pronajmout místo (článek 4), zaniká
právo k místu jestliže:
a) poměry na pohřebišti neumožňují propůjčení místa na delší dobu pro jeho nedostatek.
b) nedojde k prodloužení smlouvy o nájmu místa písemnou formou nejpozději ke dni skončení
sjednaného nájmu. Správce pohřebiště je povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelně
nájemce ve lhůtě alespoň 90 dní před uplynutím sjednané doby nájmu.
c) není zaplacena cena za pronájem místa a služby s nájmem související nejpozději do 30ti dnů od
lhůty splatnosti
d) má být pohřebiště nebo jeho část rozhodnutím příslušného orgánu zrušena nebo jinak upravena
e) pronajaté místo a hrobové příslušenství není udržováno v řádném stavu ani po prokazatelném
upozornění správce pohřebiště na možnost odstoupení od smlouvy ve smyslu občanského
zákoníku.
Není-li známa adresa nájemce hrobového místa, správce pohřebiště jej upozorní na možnost zániku
práva k místu veřejnou vyhláškou nebo oznámením v místním tisku, případně vývěsce, včetně
stanovení lhůty pro uplatnění nároku na prodloužení nájmu.
Vlastník hrobového příslušenství je toto povinen odstranit včetně uren se zpopelněnými ostatky
z hrobového místa, nejpozději ke dni skončení nájmu.
Správce pohřebiště upozorní nájemce ve lhůtě nejméně 90 dní před skončením nájmu na povinnost
vyklizení hrobového příslušenství pro případ, že nájemce smlouvu o nájmu místa ke stanovenému
datu neobnoví.
Nesplní-li nájemce tuto povinnost, postupuje správce pohřebiště podle článku 5, odstavce 2.

Zrušit nájem k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvních stran po dobu tlecí, počínaje dnem
pohřbení zemřelého. Hroby 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.

Čl. 10
Chování na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.
2. Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno chovat hlučně, kouřit, používat alkoholické nápoje
a jiné omamné látky, vodit psy a jiná zvířata s výjimkou psů služebních, ničit zařízení nebo
jiným způsobem narušovat pořádek. Je zakázáno vytvářet skládky mimo vyhrazených
odpadových nádob.
3. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti stanoveno třídění odpadu,
je nutno tato opatření respektovat.
4. Nájemce k místu na pohřebišti je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu. Shledá-li
správce pohřebiště závady, vyzve oprávněného, aby toto odstranil.
5. Zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace je nájemce
povinen odstranit a odnést do vyhrazených nádob.
6. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem
správce pohřebiště a za podmínek stanovených správcem pohřebiště.
7. Není dovoleno používat hřbitovní zařízení a vybavení k účelům jiným, než k provozu
pohřebiště.
8. Světla lze na pohřebišti rozsvěcet, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena. Správce
pohřebiště může v odůvodněných případech používání na pohřebišti omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním
účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

Čl. 11
Sankce
1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2006 Sb.,
o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba
poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
2. Přestupku se dopouští také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f)
zachází s lidskými pozůstatky nebo ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti
zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti, v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře
na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo dle § 4 odst. 1 písm. neoprávněně provádí exhumaci.
Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč ve smyslu § 26 zákona
o pohřebnictví.

Čl. 12
Ostatní ustanovení
1. Pokud tento řád neupravuje některé právní předpisy týkající se pohřebiště, platí pro ně právní
předpis o postupu při úmrtí a o pohřebnictví (zákon 256/2001 ). Vzniklé spory a případná
povolení výjimek z tohoto řádu řeší správce pohřebiště.
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce hrobového místa, platí, že pokud
si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena,
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Klapý jako správce pohřebiště.
4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.
5. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu
kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu
válečných hrobů a pohřebišť vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.
Čl. 13
Zrušující ustanovení
1. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště
schválený zastupitelstvem obce Klapý dne 15.9.2003.
Čl. 14
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je účinný patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce obce Klapý.
2. Řád bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Klapý po dobu 15 dnů po jeho vydání a po
celou dobu platnosti tohoto Řádu na pohřebišti na místě obvyklém.
V Klapém dne: 13.5.2020

………………………………………..
Mgr. Irena Komárková
místostarostka

………………………………………..
Romana Albrechtová
starostka

