
Obec Hamr na Jezeře 

Obec Hamr na Jezeře jako provozovatel veřejného pohřebiště v Břevništi vydává 

na základě ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů tento: 

Řád veřejného pohřebiště 

Čl. I 

1. Tento řád veřejného pohřebiště upravuje podmínky užívání a provoz na 

veřejném pohřebišti v Břevništi, jehož provozovatelem je obec Hamr na 

Jezeře (dále jen "pohřebiště"). 

2. Ustanovení Řádu veřejného pohřebiště jsou závazná pro provozovatele 

pohřebiště, nájemce hrobového a urnového místa, subjekty zajišťující 

pohřební služby, který na toto veřejné pohřebiště ostatky zemřelého ukládá 

nebo jinak s nimi na veřejném pohřebišti nakládá, obstaravatele pohřebních a 

jiných úkonů, objednatele služeb a pro osoby, které na pohřebišti provádějí 

práce jakož i pro všechny návštěvníky veřejného pohřebiště. 

Čl. II 

Rozsah služeb 

 a) Provozovatel pro nájemce zajišťuje za úplatu výkopové práce spojené s 

pohřbením nebo exhumací lidských ostatků, práce spojené se zasypáním 

hrobu. 

 b) Provozovatel pronajímá místo pro hrob, hrobku za úplatu dle čl. XII 

tohoto řádu minimálně na tlecí dobu. 

 c) Provozovatel pronajímá místo na uložení urny za úplatu dle čl. XII tohoto 

řádu na dobu uvedenou v uzavřené smlouvě o pronájmu místa mezi 

provozovatelem a nájemcem. Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou, 

kterou lze ukončit uplynutím smluvního vztahu nebo ze zákonných důvodů. 

 d) Výše úplaty za pronájem místa pro hrob, hrobku nebo místa pro uložení 

urny a výkopové práce je stanovena provozovatelem a uvedena jako příloha 

1 tohoto řádu. 

 e) Provozovatel na veřejném pohřebišti po dohodě s objednavatelem 

zajišťuje za úplatu dle čl. XII tohoto řádu: 

- vsyp zpopelněných ostatků do země 

- používání vody k zalévání 

- zajišťování odvozu odpadů 

- sekání trávy 

- informační služby 

 f) Provozování a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní 

zeleně. 

 g) Vede evidenci související s provozováním pohřebiště. 



Čl. III 

Ukládání lidských ostatků a exhumace 

1. Na pohřebišti se ukládají lidské ostatky a zpopelněné lidské ostatky podle 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění a jeho prováděcích 

předpisů. 

2. Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky mohou být na pohřebišti 

pohřbeny jen s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště, který vede 

řádnou evidenci pohřebiště. 

3. Ukládání do hrobu a hrobky (dále jen "hrob"): 

a)  lidské pozůstatky se ukládají do hrobu pouze v rakvi 

b)  lidské pozůstatky se ukládají zpravidla do jednoho hrobu po jedné rakvi 

c)  se souhlasem provozovatele lze ve vyjímečných případech uložit do 

jednoho hrobu více  rakví a to pokud jde o uložení do společného hrobu 

d)  jsou-li ostatky ukládány do společného hrobu, lze takto činit pouze po 

uplynutí tlecí doby a to se souhlasem provozovatele a hygienické služby 

4. Ukládání zpopelněných lidských ostatků vsypem se provádí na místě, které 

je k tomuto účelu vyhrazeno provozovatelem. Vsyp popela se provede do 

země tak, aby pozůstalí měli možnost vsypu popela dalších osob. 

5. Ukládání zpopelněných lidských ostatků v urně se provádí do náhrobků pro 

urny na pronajatém místě. Urna se umístí do země nebo v obalu do schránky. 

6. Exhumace se provádí v souladu s ustanovením obecně závazných právních 

předpisů. 

Čl. IV 

Stanovení druhu rakví pro ukládání do hrobů a hrobek 

Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí 

době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. že 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. 

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve z max. rozměry 2,15 x 0,85 m, a to 

- celodubové nebo z jiných druhů tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční 

zinková vložka nebo 

- kovové s nepropustným dnem. 

 

Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím 

minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do 

hrobu musí víko rakve být pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve. 

Čl. V 

Tlecí doba pro lidské ostatky 

Tlecí dobu na pohřebišti v Břevništi stanovil okresní hygienik dle zák. č. 256/2001 

Sb. § 22 odst. 2 na dobu 15 let. 



Čl. VI 

Návštěvníci pohřebiště 

1. Na veřejném pohřebišti je zakázáno bez souhlasu provozovatele vjíždět 

motorovými i nemotorovými vozidly. 

2. Návštěvníci mohou světla na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou 

zabezpečena proti vzniku požáru. 

3. Návštěvníci jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa. 

Není dovoleno dělat hluk, hvízdat kouřit apod. 

4. Zavadlé a znehodnocené věnce, kytice nebo jiné dekorace je návštěvník 

oprávněn odložit do vyhrazených odpadových nádob nebo na vyhrazená 

místa. 

5. Je zakázáno odhazování jakýchkoliv odpadků mimo nádoby a místa k tomu 

určená. Dále je zakázáno vodit na pohřebiště psy, kočky a jiná zvířata. 

6. Je zakázáno vstupovat na travnatou plochu vsypové louky. 

7. Každý návštěvník je povinen zavřít vstupní vrata. 

8. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze zužovat, nebo omezovat jejich 

průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu provozovatele umisťovat lavičky 

nebo úschovné prostory v okolí hrobů. 

9. Každý návštěvník pohřebiště je povinen ve stanovenou uzavírací dobu bez 

zvláštního upozornění pohřebiště opustit. 

Čl. VII 

Práva a povinnosti provozovatele 

1. Provozovatel je oprávněn: 

a)  Vykázat z pohřebiště každou osobu, která na pohřebišti porušuje 

ustanovení tohoto řádu, nebo jiný obecně závazný předpis upravující jednání 

nebo chování na pohřebišti. 

b)  Vyzvat nájemce, aby odstranil nedostatky v údržbě pronajatého místa. 

Pro tento účel provozovatel nájemci přesně sdělí nedostatky, které žádá 

odstranit a stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě. Pokud nájemce zjištěné 

nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, je provozovatel oprávněn tyto 

nedostatky na náklady nájemce odstranit sám. 

c)  Nikdo nemá nárok na pronájem určitého místa, provozovatel však může 

vyhovět v mezích možností oprávněného v souladu s plánem pohřebiště. 

d)  Pokud kapacita pohřebiště nebo jiné okolnosti neumožňují uzavření 

smlouvy, nemá provozovatel povinnost smlouvu uzavřít. 

2. Provozovatel je povinen: 

a)  Vést řádnou evidenci související s provozováním pohřebiště. Zvláště pak 

evidenci o uložení lidských ostatků, evidenci volných míst a na požádání 

dovolit nahlédnout do plánu pohřebiště. 

b)  Pečovat o vnější vzhled pohřebiště, společné hroby a nepropůjčená místa 

pohřebiště, výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest, údržbu 

oplocení a zdi. Uzavírat nájemní smlouvy k užívání hrobových míst na 



pohřebišti. 

c)  Předat nájemci hrobové místo dle smlouvy. 

Čl. VIII 

Zřízení užívacího práva k hrobovému místu 

 a) Zřízení užívacího práva k hrobovému místu vzniká na základě smlouvy o 

pronájmu místa na pohřebišti mezi provozovatelem pohřebiště a právnickou 

nebo fyzickou osobou (dále jen "uživatel") a zaplacením poplatku za nájem 

místa a služby s tímto nájmem souvisejícími. 

 b) Smlouva se uzavírá zpravidla: 

- na dobu tlecí doby tj. 15 let u pohřbů do země 

- na dobu 10 let od prvního uložení pro uložení zpopelněných ostatků 

Umožňují-li to poměry na pohřebišti, je provozovatel pohřebiště povinen 

propůjčit místo na pohřebišti na další dobu, pokud uživatel neporušoval v 

předchozí době řád pohřebiště. 

 c) Pronájmem místa na pohřebišti, v souladu s tímto řádem, vzniká 

oprávněnému právo zřídit na tomto místě hrob nebo hrobku, uložit do něj 

tělo zemřelého nebo zpopelněné ostatky zemřelého a upravit povrch místa, 

zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných provozovatelem 

pohřebiště a vysázet květiny. Pronájmem místa nevzniká oprávněnému k 

tomuto místu právo vlastnické. Oprávněný nemá právo zřizovat k najatému 

místu podnájem. 

 d) Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením o úhradě za 

místo včetně souvisejících služeb, nebo úředně ověřeným písemným 

projevem oprávněného popř. právoplatným dokladem o dědickém řízení. 

 e) Jiná změna osoby uživatele a provozovatele pohřebiště. 

 f) Pokud kapacita pohřebiště nebo jiné okolnosti neumožňují uzavření 

nájemní smlouvy, nemá správce povinnost smlouvu uzavřít. 

Čl. IX 

Práva a povinnosti nájemce 

1. Nájemce je oprávněn: 

a)  Po uzavření písemné smlouvy o nájmu místa v souladu s tímto řádem a 

uzavřenou nájemní smlouvou, zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku nebo 

urnové místo. 

b)  Nájemce je oprávněn do pronajatého místa uložit lidské ostatky a upravit 

povrch místa. 

c)  Pronajmutím místa vzniká právo na užívání místa pro hrob, hrobku a 

místa pro urnu tomu, komu bylo poprvé pronajato (zák. č. 256/2001 Sb. § 25 

odst.6) 

2. Nájemce je povinen: 

a)  K způsobu provedení označení hrobu, zřízení náhrobku, výsadbě stromů 

nebo keřů mít předchozí souhlas provozovatele. Vysazené stromy a keře se 



stávají majetkem vlastníka pozemku, provozovatel pohřebiště je může 

odstranit za podmínek daných platnými právními předpisy o ochraně přírody 

a krajiny. 

b)  Informovat provozovatele před každým uložením ostatků zemřelého 

(včetně uložení urny) a to předložením úmrtního listu, případně dokladu o 

zpopelnění. 

c)  K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo úpravě stavby stávající 

(hrob, hrobka, náhrobek, rámy apod.) mít předchozí písemný souhlas 

provozovatele. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud 

je takového povolení třeba podle platných předpisů. 

d)  Pronajaté místo udržovat v řádném stavu, udržovat cesty sousedící před 

hrobem. 

e)  Zvadlé a znehodnocené věnce, kytice nebo jiné dekorace z místa odstranit 

odložit do vyhrazených odpadových nádob nebo na vyhrazená místa. 

f)  Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového 

místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude 

naloženo podle § 25 odst. 9 zákona. 

g)  Strpět číselné označení hrobů, provedené provozovatelem pohřebiště 

způsobem obvyklým na daném pohřebišti. 

h)  Je-li nájemcem fyzická osoba přechází nájemné na její dědice. Je-li 

nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního zástupce. 

Dědic nebo právní nástupce nájemce, je povinen sdělit neprodleně 

provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného 

pohřebiště. 

Čl. X 

Ukončení nájemní smlouvy k hrobovému místu 

1. Právo k pronajatému nebo užívanému místu pro hrob, hrobku nebo místo na 

urnu zaniká jestliže: 

a)  má být pohřebiště (nebo jeho část) z úředního rozhodnutí zrušeno nebo 

jinak upraveno 

b)  písemnou žádostí nájemce o ukončení smlouvy 

c)  dojde k právnímu ukončení nájemní smlouvy 

2. Podmínkou pro zánik práva k místu podle písmena a) je že provozovatel 

pohřebiště tuto skutečnost zveřejní na Úřední desce obce Hamr na Jezeře a to 

nejméně jeden rok přede dnem, jímž se zrušuje pohřebiště. 

3. Při skončení nájmu je oprávněný povinen předat místo čisté a vyklizené. V 

případě, že tak nebude učiněno, bude postupováno v souladu s občanským 

zákoníkem § 135. 

Čl. XI 

Provozní doba veřejného pohřebiště 



1. Pohřebiště jsou přístupná veřejnosti denně: 

 

v době od 1.10. - 31.3. ......... Od 07:00 hodin do 17:00 hodin 

v době od 1.04. - 30.9. ......... Od 07:00 hodin do 21:00 hodin 

2. V období svátku "Památky zesnulých": 

 

v době od 20.10. - 10.11. ..... Od 07:00 hodin do 19:00 hodin 

3. Provozovatel však může ve zvláštních případech z důvodů bezpečnosti 

(např. náledí, zajištění veřejného pořádku apod.) přístup veřejnosti omezit. 

Čl. XII 

Cena za nájem 

1. Výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související se 

stanoví na každý i započatý metr čtverečný a řídí se platnými předpisy o 

cenách. Další individuální služby se mohou sjednat dohodou. 

Platný ceník je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu. 

Čl. XIII 

Stavby 

1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo úpravě stavby stávající 

(hrob, hrobka, náhrobek, rámy apod.) je třeba předchozí písemný souhlas 

provozovatele pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního 

úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů a předpisů 

s tím souvisejících. 

2. Při provádění jakékoli stavby je provádějící povinen podřídit se pokynům 

provozovatele pohřebiště a to zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby. 

Pro provádění staveb platí: 

a)  Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být 

dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy. 

b)  Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody. Vrstva 

určená pro krytí rakve v hrobě musí být v minimální vrstvě 1,20 m nad rakví 

po okraj terénu, tzn. 1,0 m po slehnutí, se zřetelem k úrovni okolí hrobu. 

c)  Pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech: 

- u hrobu nejméně ............................... 80 x 200 cm 

- dvojhrob max. ................................ 200 x 200 cm 

- u hrobu dětského hrob ...................... 60 x 100 cm 

- náhrobky pro urny jsou ve velikosti ... 70 x 100 cm +15cm rámová deska 

okolo celého hrobu 

d)  Uličky mezi hroby,hrobkami, urnovými místy (v řadě) musí být 30cm. 

e)  Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadními 

hranami rámů hrobů sousedících. 

f)  Při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny. 



g)  Ve svahovém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně 

odstupňovány. 

3. V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný 

materiál skladovat na místech a způsobem určeným správou pohřebiště. 

Znehodnocený stavební materiál, náhrobky a jejich části, jakož i vykopanou 

zeminu je stavebník povinen každodenně a po úplném ukončení prací odvézt 

z plochy pohřebiště na určenou skládku a to na svůj náklad, včetně vyčištění 

okolí. 

4. Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí provozovatele 

pohřebiště odstraňovat. Bez prokázání práva k místu provozovatele 

pohřebiště nelze z pohřebiště odnášet a odvážet hrobové příslušenství. 

5. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv poškození hrobů, náhrobků, 

urnových míst a dalších staveb. 

Čl. XIV 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád byl vydán starostou obce dne 26.6.2002 

2. Tento řád byl schválen OkÚ Česká Lípa č.j.: RRR 370/02 

3. Tento řád nabývá účinnosti dne 1.7.2002 

Podepsán starosta obce Zdeněk Barták 

  

 


