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Řád veřejného pohřebiště v Zámrsku
Rada obce Zámrsk ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Zámrsk dne 27.12.2017 pod číslem usnesení 1.
Řád veřejného pohřebiště obec Zámrsk vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Pardubického
kraje ze dne 18.12.2017 vydaného pod č.j. : KrÚ 80110/2017/OR/ÚP.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, stejně tak jako společenské poslání
pohřebiště, veřejných zdravotně technických zařízení, určených k pietnímu pohřbívání zemřelých,
rozloučení se zemřelými nebo ukládání zpopelněných ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo udržováno
v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.
Řád je závazný pro provozovatele pohřebiště a dále pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových míst, objednatele a zhotovitele služeb,
návštěvníky hřbitova včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele hřbitova nebo
nájemce hrobového místa provádějí práce, a pro ostatní veřejnost. Případné výjimky z řádu povoluje
v odůvodněných případech provozovatel pohřebiště.
Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště v obci Zámrsk.
Článek 2
Práva a povinnosti provozovatele pohřebiště, rozsah poskytovaných služeb
1. Provozovatelem pohřebiště v obci Zámrsk je Obec Zámrsk, se sídlem Zámrsk 95, PSČ 565 43 (dále
jen provozovatel).
2. Provozovatel je povinen provozovat pohřebiště v souladu s tímto řádem, zákonem 256/2001 Sb. o
pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy (např. zákon o odpadech,
zákon o ochraně osobních údajů, zákon o vodách apod.)
3. Provozovatel pečuje vzhled pohřebiště a čistotu společných ploch, zajišťuje sečení trávy, výsadbu
a ošetřování zeleně, likvidaci odpadu a běžnou údržbu pohřebiště.
4. Provozovatel pronajímá hrobová místa na základě smluv o nájmu hrobových míst.
5. Provozovatel zajišťuje vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště dle § 21
zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Provozovatel udržuje aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst.
7. Ostatní služby (výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění
exhumací) zajišťuje nájemce hrobového místa u provozovatele pohřebních služeb. Provozovatelé
pohřebních služeb, s nimiž má provozovatel uzavřenou dohodu o provádění těchto prací, jsou
uvedeni na viditelném místě vedle řádu veřejného pohřebiště.
8. Provozovatel dohlíží na dodržování tohoto řádu a řídí se jeho ustanoveními.
9. Provozovatel je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se
jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit
bezpečný provoz pohřebiště. V takovém případě provozovatel bezodkladně vyrozumí nájemce
hrobového místa.
10. Provozovatel může z oprávněných důvodů přístup na pohřebiště dočasně omezit nebo zakázat,
např. v době prováděných úprav, exhumací, za sněhu a náledí apod., pokud nelze zajistit
bezpečnost návštěvníků.

2/8

Článek 3
Tlecí doba
S ohledem na skutečnost, že součástí pohřebiště jsou hroby, stanoví se v souladu s § 22 odst. 3 zákona
256/2001 Sb. a v souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice pro nezpopelněné lidské ostatky
uložené v hrobě tlecí doba v délce 10 let.
Článek 4
Stanovení druhu rakví pro ukládání do hrobu a hrobek
1. Při pohřbívání do země musí být rakve vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době
zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální
velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na hřbitově, nesmějí být
použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze požít jen omezeně. K výrobě rakví a jejich
nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Výplň rakví
(vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce
rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky.
Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.
2. Pro pohřbívání do hrobek musí být použity rakve:
a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí (např. celodubová), do které bude
umístěna spodní část zinkové vložky
b) kovové s nepropustným dnem
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím jméno zemřelého, datum
narození a úmrtí a datum pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale
spojeno šroubem se spodní částí rakve.
Článek 5
Pronájem místa pro hrob nebo urnu
1. Provozovatel pronajímá hrobové místo na základě písemné smlouvy zpravidla na dobu 10-ti let. Po
každém uložení zemřelého však minimálně na tlecí dobu, která činí 10 let. Místo pro urnu se
pronajímá zpravidla na dobu 10-ti let od uložení první urny.
2. Provozovatel je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně
90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto
informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před
skončením sjednané doby nájmu a po dobu minimálně jednoho roku od uplynutí tlecí doby od
posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu a odkaz na uveřejněnou informaci umístí
vhodným způsobem na příslušné hrobové místo.
3. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení doby trvání
smlouvy o nájmu a plní své povinnosti zajišťování údržby pronajatého hrobového místa v rozsahu
stanoveném tímto řádem a smlouvou o nájmu hrobového místa a oznamuje provozovateli veškeré
změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště, může provozovatel jeho
návrh odmítnout jen v případě, má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle příslušných právních
předpisů. Doba, po kterou má nájemce právo užívat místo je vymezena písemnou smlouvou,
kterou uzavře provozovatel coby pronajímatel s budoucím nájemcem.
4. Pronájem hrobových a urnových míst realizuje provozovatel s fyzickými a právnickými osobami
zpravidla tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobových míst stejného charakteru.
5. Provozovatel je povinen mít plán pohřebiště a vést evidenci obsazených i volných míst a je povinen
umožnit občanům dle potřeby do tohoto plánu a evidence nahlédnout.
6. Pronajmutím hrobového místa vznikne nájemci právo zřídit hrob, uložit do něj tělo či zpopelněné
ostatky zemřelého a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek dle rozměrů a dispozic daných
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provozovatelem a vysázet květiny. Pronájmem hrobového místa nevzniká oprávněné osobě k
tomuto místu právo vlastnické.
7. Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský
fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu
možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho
děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li
přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého.
Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli bez zbytečného odkladu údaje
potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu.
8. Právo k hrobovému místu se prokazuje platnou smlouvou uzavřenou mezi provozovatelem a
nájemcem a potvrzením o úhradě za nájem místa a služby s nájmem související nebo právoplatným
dokladem o dědickém řízení. Jiný způsob prokázání práva k hrobovému místu je možno připustit,
učiní-li osoba, jež právo uplatňuje, písemné prohlášení, že je oprávněnou osobou se vztahem k
místu, a že odpovídá ze všechny škody, které by vznikly v případě, že toto prohlášení se ukáže jako
nepravdivé.
9. Výše ceny za nájem hrobového místa a služby s tím související se stanoví za každý i započatý metr
čtvereční (m2) v souladu s platnými předpisy o cenách. Tyto ceny upravuje dodatek k tomuto řádu
a cena je uvedena v nájemní smlouvě.
Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby
1.
2.

3.

4.

Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v
rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele.
Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo
převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového
místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem
provozovatele. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí
být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce
hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o
pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před
exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas
také krajskou hygienickou stanici.
Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských
pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud
provozovatel obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky
a)
písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobového místa a majitele hrobového
zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b)
kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c)
doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání hrobů
na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, je
provozovatel oprávněn kdykoli
d)
zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané
hrobové jámy proti pádu třetí osoby,
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e)
5.

6.

7.

požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební
služby povinen práce neprodleně pozastavit.
Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen
tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými
ostatky.
Provozovatel může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např.
bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by
vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v
důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.
Náklady vzniklé provozovateli v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o
otevření požádal. Provozovatel má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše
uvedené a další související služby.
Článek 7
Hrobové zařízení, stanovení podmínek staveb, hrobky

1. K vybudování nebo úpravě stavby na pohřebišti (náhrobek, rám hrobu atd.) je třeba předchozího
souhlasu provozovatele, který však nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu, je-li k takové stavbě
dle stavebního zákona nutné.
2. Při provádění stavby je stavebník povinen dbát pokynů provozovatele, které se týkají zejména
rozměrů, tvarů, druhu používaného stavebního materiálu a podmínek z hlediska bezpečnosti a
hygieny práce na veřejném prostranství. Taktéž má provozovatel právo vymezit další podmínky,
které je nutno dodržet v souladu s tímto řádem a jinými právními předpisy.
3. Nájemci jsou při vybudování hrobu nebo hrobky povinni dodržovat tyto podmínky:
f)
Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
g)
Hloubka výkopu kopaného hrobu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví,
maximálně však 180 cm.
h)
Dno hrobu musí být minimálně 50 cm nad hladinou spodní vody, o jejíž výši v místě
informuje provozovatel.
i)
Základy pod pomník musí být provedeny do nezamrzající hloubky (min. 70 cm). Základy pod
rám minimálně do hloubky 30 cm. Základové zdivo nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
j)
Pohřbívací plocha musí být u všech hrobů a urnových míst zachována dle dispozic
provozovatele.
k)
Uličky a cesty mezi hroby a urnovými místy musí být zachovány dle plánu pohřebiště a
dispozic provozovatele.
l)
Přední a zadní hrana rámu hrobu a urnového místa musí být v rovině s předními a zadními
hranami rámů sousedních hrobů, taktéž musí být zachovány boční mezery mezi rámy hrobů
a urnovými místy dle situace v dané řadě či oddílu hrobů.
m) Při stavbě náhrobku musí být jednotlivé jeho části vzájemně ukotveny.
n)
Nápisy na hrobech nesmí být v rozporu s jinými platnými právními předpisy.
o)
Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:


Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý
beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.



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.



Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude
dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 cm a hloubce 50
cm vyplněný drenáží.
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Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky.



Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly. Kovové prvky v hrobce
(traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich
stav musí být kontrolován nejméně 1x za 10 let.



Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá
stanoviště s tím, že vstupní otvor a světlost hrobky musí být nejméně 200 cm (podle
velikosti rakví).



Na zastropení a uložení hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry
zality betonem a povrch zaizolován.



Nad zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí
desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.



Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.



4.

5.

6.

7.

Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci
hrobky, na samostatném základě.
Při provádění stavby je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat v
provozovatelem vymezeném prostoru a stavební odpad a vytěženou zeminu odvézt na řízenou
skládku na své náklady ihned po ukončení stavebních prací. Svým jednáním nesmí stavebník nijak
omezovat provoz na pohřebišti. Ukončení stavebních prací je stavebník povinen nahlásit
provozovateli, který provede kontrolu, zda okolí stavby bylo uvedeno do původního stavu.
S hrobovým zařízením (např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu,
které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny) je oprávněn disponovat pouze
vlastník tohoto hrobového zařízení. V případě úmrtí vlastníka přechází vlastnictví na jeho dědice.
Vlastník hrobového zařízení je povinen kdykoliv na vyzvání provozovatele prokázat své vlastnické
právo.
Dojde-li k zániku nájmu hrobového místa a nebyl obnoven nájem k místu, nebo se bývalý nájemce
nedohodl s nájemcem novým, je nájemce povinen zajistit na vlastní náklady, nejpozději do 1
měsíce od skončení nájmu hrobového místa, vyklizení hrobového místa, tj. odstranění hrobového
zařízení včetně uren, ozdob atd.
Pokud hrobové zařízení ohrožuje bezpečnost osob na pohřebišti, je vlastník hrobového zařízení
povinen toto nebezpečí odstranit.
Článek 8
Výsadba na pohřebišti

1. Na pronajatých hrobových místech je z estetických a prostorových důvodů zakázáno vysazovat
stromy a keře s výškou a průměrem kmene větším jak 80 cm.
2. Při likvidaci stromů je nutno postupovat dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
3. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem,
včetně nové výsadby zeleně, bez předchozího souhlasu provozovatele.
Článek 9
Práva a povinnosti nájemce hrobového místa
1. Nájemce je povinen zřídit hrobové zařízení v souladu s ustanoveními článku 7 tohoto řádu. Před
zahájením prací si vyžádá písemný souhlas provozovatele a při provádění prací se řídí jeho pokyny.
Má-li být zřízena hrobka, předá provozovateli k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou
zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po
dokončení hrobky požádá provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídí se pokyny
vydanými provozovatelem.
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2. Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, rovněž je povinen čistit okolí hrobu
a to po stranách, cestu před hrobem a 50 cm prostoru za hrobem a 50 cm bočních mezer mezi
jednotlivými hroby. Plocha hrobového místa nesmí zarůstat nevhodným porostem, narušujícím
estetický vzhled pohřebiště. Nájemce je povinen zajistit, aby na plochu hrobového místa a v jeho
okolí nebyly pokládány nevhodné materiály. Jediné přípustné materiály, které je možno použít na
úpravu okolí hrobového místa, jsou: 1. osetí travou, 2. ve výjimečných případech po odsouhlasení
pronaajímatele jemnozrnný písek. Nebudou-li ze strany nájemce dodrženy výše uvedené
povinnosti, je provozovatel oprávněn tyto závady na náklady nájemce odstranit, případně
vypovědět smlouvu o pronájmu hrobového místa.
3. Úpravu pohřbívací plochy hrobového místa je nájemce povinen zajistit nejdéle do 3 měsíců od
pohřbení lidských pozůstatků do hrobu.
4. Nájemce je povinen odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček
a další předměty, narušující estetický vzhled pohřebiště. Neučiní-li tak nájemce hrobového místa a
tyto předměty budou významným způsobem narušovat estetický vzhled pohřebiště, je
pronajímatel oprávněn odstranit tyto předměty na náklady nájemce sám.
5. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je
provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa.
6. Nájemce hrobového místa nebo zájemce o pronájem je povinen poskytnout pronajímateli údaje
vyžadované zákonem pro účely vedení evidence související s provozem hřbitova dle § 21 zákona
256/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nájemce je povinen pronajímateli hlásit veškeré změny
uvedených údajů.
7. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště.
8. Nájemce není oprávněn dát hrobové místo do podnájmu.
9. Další práva a povinnosti vyplývající z nájmu hrobových míst se řídí příslušnými právními předpisy a
nájemní smlouvou.
Článek 10
Způsob a pravidla užívání zařízení hřbitova
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.
2. Na hřbitově lze provádět pouze práce spojené s běžnou údržbou hrobového místa. Ostatní práce
je možné provádět pouze v rozsahu a způsobem stanoveným tímto řádem nebo na základě
předchozího souhlasu či pokynů provozovatele.
3. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků a vozidel, zajišťujících přepravu lidských pozůstatků
k pohřbení) mohou na pohřebiště vjíždět pouze se souhlasem provozovatele a při splnění jím
stanovených podmínek.
4. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných látek je vstup na pohřebiště zakázán.
5. Návštěvníkům je zakázáno se na pohřebišti chovat hlučně, kouřit, požívat alkohol a jiné omamné
látky, jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích, pouštět
přenosné nosiče zvuku a odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby.
6. Na pohřebiště je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
7. Děti ve věku do 10ti let mohou vstupovat na hřbitov pouze v doprovodu dospělých osob.
8. Zakazuje se vynášet z pohřebiště konvice na vodu a jiné zde uložené potřeby nutné k provozu
pohřebiště.
9. Veškerý bioodpad (kytice, věnce atd.) včetně jiné znehodnocené dekorace je nutno ukládat do
odpadových kontejnerů a nádob ve vytýčeném prostoru pohřebiště. Je nepřípustné odkládat
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sklenice, plechovky a jiné předměty do prostor za pomníky hrobů. Nádoby na odpadky na hřbitově
slouží jen pro ukládání běžného (zejména rostlinného) odpadu z hrobů, nikoli jiného odpadu (např.
stavebního).
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze
tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
11. Z hygienických důvodů je zakázáno pít vodu ze hřbitovní studně. Rovněž není dovoleno tuto vodu
odnášet mimo hřbitov.
12. Pohřebiště je veřejně přístupné neomezeně.
Článek 11
Zánik práva k hrobovému místu
1. Nájem hrobového místa končí
- uplynutím doby, na kterou je sjednán,
- dohodou smluvních stran,
- výpovědí ze strany nájemce i bez udání důvodu,
- výpovědí ze strany provozovatele danou z důvodu, že nájemce závažným způsobem porušuje
své povinnosti stanovené mu touto smlouvou či řádem veřejného pohřebiště,
- odstoupením ze strany pronajímatele z důvodu prodlení nájemce s úhradou nájemného,
nebo služeb spojených s nájmem, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné ani do 3 měsíců
ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval,
- dnem zrušení veřejného pohřebiště na základě rozhodnutí dle § 24 Zákona o pohřebnictví.
2. Zaniká-li nájem hrobového místa výpovědí, končí nájem vždy po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty,
která běží ode dne doručení výpovědi.
3. Nájem k hrobovému místu nelze zrušit žádnou smluvní stranou, dokud neuplynula stanovená tlecí
doba.
Článek 12
Ostatní ustanovení
Pokud tento řád neupravuje některé právní poměry týkající se pohřebiště, platí pro ně obecně platné
právní předpisy a příslušná ustanovení smlouvy o pronájmu hrobového místa. V případě kolize mezi
ustanoveními tohoto řádu a smlouvy o pronájmu hrobového místa mají přednost ustanovení smlouvy
o pronájmu hrobového místa.
Článek 13
Zrušující a závěrečná ustanovení
Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zároveň se zrušuje Řád veřejného pohřebiště v Zámrsku ze dne 22.10.2007.

………………………………….
Ing. Pavel Matys
místostarosta obce

………………………………….
Zuzana Tvrzníková
starostka obce

Příloha: Dodatek č. 1 - o stanovení výše ceny za nájem hrobového místa a služby s tím související
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Dodatek č. 1
Řádu veřejného pohřebiště v Zámrsku
ze dne 27.12.2017

Stanovení ceny nájmu za hrobové místo
Cena za služby související s nájmem
Celková výměra hrobových míst
Průměrná cena za služby v Kč/1m2
Povýšení o předpokládanou inflaci během doby nájmu
Celkem za služby související s nájmem
Celkem za služby související s nájmem - po zaokrouhlení
Poplatek za nájem 1 m2 plochy

Výsledná cena nájmu za 1 m2 a rok:

61.624,00 Kč
795,05 m2
77,51 Kč
2,33 Kč
79,83 Kč
80,00 Kč
4,00 Kč

84,00 Kč

