obec Bílence

Bílence 45,4g0 01 Bílenceo tel. 776 78l ost, tČO 00261793,
e-mail : starostk a@bilenc e.cz) www.bilen ce.cz

Obec Bílence jako proyozovatel ve ejného poh ebiště podle 16 odst. t zák
Č.25612001 Sb., o poh ebnictví a o změně někter ch zákonri, ve znění
pozdějšíchp edpis (dále jen zákon o poh ebnictví)
vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného zákona
Řád ve ejného poh ebiště Bílence
Čtarrek 1
úvodníustanovení

smyslu 102 odst. 3 zákona č.
12812000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších p edpisti schválila tento ŘaO
ve ejného poh ebiště Bílence ďne 23 . 07 . 2020 s ričinnostíod 23. 07 . 2020.
2. R:ád ve ejného,poh ebiště Bílence obec vydává po p edchozim souhlasq
krajského ri adu Ústeckého kraje ze dne 20. 07. ZOZ0, vydaného pod čj.
KUUK/I L4597l2020l2.
3. Provozování poh ebiště je nedílnou součástíve ejné infrastruktury a službou
ve ve ejném zájmu v samostatné prisobnosti obce. Úcta k památce zesnul; ch a
Čast na smutku pozristalych, jakož i společensképoslání poh ebiště jakq
ve ejného pietního místa, určenéhok rozloučeníse zem elymi, k jejich
poh bívanía k ukládání jejich zpopelněn ch ostatkri vyžaduje, aby poh ebiště
bylo udrŽováno v dobrém stavu a aby bylo dbáno p íslušn;ch zdravotnich,
hygienick;f ch abezpečnostních p edpisri.
4.Provozovatelem ve ejného poh ebišě je obec Bílence IČ:00261793 se sídlem:
BÍlelce 45,430 01, zastoupená starostkou obce Mgr. Petrou Kubánikovou.
5. Řaa ve ejného poŇebiště upravuje p.orro, Obce Bílence jakožo
provozovatelem a povinnosti osob, které mají právo nájmu místa na poh ebišti,
dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti, správu h bitova a
návštěvníkri poh ebiště, to vše v souladu se zákonem o poh ebnictví.
6. Vysvětleni zf<ratek pojmri:
1. Starostka v kompetenci rady obce Bílence ve

:

o

o

Zákon o poh ebnictví - zákon ě.25612001 Sb., o poh ebnictvi a o změně
někter;.ich zákon: ., ve znénípozdějších p edpis.i (po novele zákonem č.
I93l20I7 Sb.)

ve ejné poh ebiště - (dále též,,poh ebiště") je prostor určeny k poh bení
lidsk}ch pozttstatk nebo uloženízpopelněn ,ch lidsk}ch ostatkri
v podobě míst pro hroby a hrobky nebo uložiště jednotliv ch uren

vsypové louky nebo jejich kombinace; součástípohřebiště jsou rovněž
čestná pohřebiště a jednotlivé čestnéhroby.
Řád veřejného pohřebiště Bílence- (dále též,,Řád") zveřejňuje závazná
pravidla a podmínky, kteými obec Bílence jako provozovatel pohřebiště
v souladu s § 19 zákona o pohřebnictví upravuje zejména:

a) rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti

a stanovení druhů
konečných rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, a to včetně vložek a
vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů,

b) podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné
pro všechny osoby,

c) tlecí dobu pro ukládání lidských pozůstatkůdo

hrobů,

d) povinnosti návštěvníkůveřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem
na veřejném pohřebišti a zachovánim důstojnosti tohoto místa a
způsob a pravidla uživání zaŤízeníveřejného pohřebiště,

e) povinnosti provozovatele pohřebiště a dalšíchosob vykonávajících
činnosti souvisejícíse zajištěním řádného provozu veřejného
pohřebiště,

0

povinnosti nájemce hrobového místa, včetně rozsahu péčeo hrobové
místo,
g) dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům,
h) podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, kteý na
základé smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět
práce podle § 4a odst. 2 zákona o pohřebnictví,

Provozovatel veřejného pohřebiště - (dále též,,provozovate1") obec,
provoz veřejného
registrovaná církev či náboženská společnost zajišťqící
pohřebiště jako službu ve veřejném zálmu v samostatné pŮsobnosti obce.

o
o
o

Hrobové místo - místo na pohřebišti určenépro zíízeníhrobu nebo hrobky
nebo vyhrazené místo v úložištijednotlivých uren, včetně plochy pro
zhotovení hrobového zařízenía stavbu hrobky.
Hrob - je hrobové místo určenépro ukládání lidských pozůstatků
s následným zásypem zeminou.
Hrobka - je hrobové místo určenépro ukládání lidských pozůstatků
v rakvi do obestavěného prostoru pod nebo nad zemí, nezasypané
zeminou. Hrobka je věc nemovitá majicí charakter dočasnéstavby, kterou
nelze přenést z místa na místo bez porušeníjejí podstaty.

7. Provozovatelem vykonávajícím správu veřejného pohřebiště
Bílence, IČ: 0026l793,se sídlem Bilence 45,430 0I

je

Obec

Čtánetr 2.
působnost řádu pohřebiště
1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahuje na veřejné pohřebiště:

/

v Bílencích - v k.ú. Bílence, (dále jen pohřebiště), které Iežína parcele
číslo:4712 a jehož součástíjsou:
a) místa pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobů;
b) místa pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobek;
c) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách.

2.

Řaa;e závazný pro provo zovatele, správce a dále pro subjekty, zajišťující
pohřební služby, pro poskytovatele pohřebních a jiných úkonůa služeb, nájemce
hrobových a urnoých míst, vypravitele pohřbu, návštěvníky pohřebiště včetně
osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce nebo nájemce provádějí
práce a pro ostatní veřejnost.
3. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém
jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řáď, ,ákon o
pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i Řaa nesmějí být v rozporu se
zákonem nebo být proti zákonu - speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení
mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom
dokumentu. Pokud není v žádnémdokumentu nějaká věc upravena, řídíme se
pravidly uvedenými v právních předpisech.
Clánek 3.
Doba zp ístupněnípoh ebiště

je
1. Poh ebiště
ve ejně
p ístupné denně
takto:
ve ejné poh ebiště je během roku volně p ístupné24 hodin denně.
2. Provozovatel mriže z oprávněn;fch drivodri p ístup ve ejnosti na poh ebiště
nebo jeho Část dočasně omezit nebo zakázat, nap . v době provádění
terénníchuprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit
bezpečnost návštěvník .

článek 4.
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti v obci Bílence jsou poskytovány tyto služby:

a) Základní - nezbytné pro řádný chod pohřebiště

.

o
.
.
.

nájem

místa - pro hroby, hrobky

k uloženílidských pozůstatků,
- pro uloženílidských ostatků v urnách;

vedení předepsané evidence souvisejícís provozovánímpohřebiště;
zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro
potřeby nájemců a veřejnosti;
vykonávaní dozoru nad dodržováním Řaau pohřebišť;

správa pohřebiště včetně drobné zelené, oplocení, mobiliáře

a

inženýrských sítí;
běžná úďržbapáteřních komunikaci a zpevněných ploch;
zaJišťovánísvozu, odvozu a likvidace odpadů;

.
.
o běžná úďržbaa iprava

společných hrobů ve

sjednaném

rozsahu i čestných hrobových míst.

b)

Individuální - na požadavek nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či
hrobky
o pohřbívání do hrobů a hrobek;
. výkopové práce souvisejícís pohřbením, nebo exhumací;
o ukládání zpopelněných lidských ostatků;
o provádění exhumací;
o úďržba aúprava hrobových míst.

2. Na pohřebišti

se pohřbívaji zpravidla těla osob, které ke dni úmrtíměla trvalé

bydliště naúzemíobce Bílence a jeho místníchčástí.

3. Dovolují-li to provozní podmínky,lze provést na pohřebišti pohřbení těl osob
zemře|ých i zjiných měst a obcí, požádá-li o to vypravitel (objednatel)
pohřbu.

4. Zemíelímohou být na pohřebišti pohřbeni jen s prokazatelným souhlasem
provozovatele spravujícíhopohřebiště po předložení listu o prohlídce
zemřelého a to zpraviďIapřed vydáním povolení k výkopu hrobu.

Článek 5
povinnosti návštěvníkůpohřebiště
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržettakovéhojednání,které by se
dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítěnípozůstalých a veřejnosti:
tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat
alkoholické nápoje, omamné a psychotropní láúky, oďhazovat odpadky mimo
nádob k tomu určených apoužívatprostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným
účelům,nežkjakým jsou určeny.
1.

2.

Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu
dospělých osob.

3. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na
pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívánínávykových a
psychotropních látek na pohřebišti.

4. Motorová voziďIa mohou na pohřebiště vjíždéta zďržovat se j..,
s prokazatelným souhlasem provozovatele a jím sdělených podmínek.

5.

Na

pohřebišti není dovolena jízda jinými vozidly s výjimkou vozíků
invalidních občanů.Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6. Na pohřebišti je zakázáno provádět opravy, úďržbu a mytí vozidel.
7. Na pohřebišti je rovněž zakáaáno pohybovat se na kolech, kolečkových
bruslích, koloběžkách, skateboardech.

8. Zhygienických důvodůnení dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních
obalech mimo pohřebiště.

9. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud
jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. provozovatel

mŮŽe v odŮvodněných případech používánísvítidel na pohřebišti omezit
nebo i zakázat.

lO.Ukládání nádob, nářadí,jiných předmětů, včetně dílůhrobového zařízení na
zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na
odpadky na pohřebišti sloužíjen pro ukládání odpadu zpohřebiště mimo
odpadu stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno
toto opatření respektovat.

ll.NávštěvníkŮm je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na
pohřebišti.

12.Na pohřebišti
způsobem,

je

kteý

povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu

stanoví tento Řaa u provozovaiel.

a

13.Všechny osoby, vykonávající činnosti, souvisejícíse zajištěním řádného
provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem a ostatními
právními normami, upravujícímitakovou činnost, dodržovat tento Řád a to
vžďy s vědomím provozovatele nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho
dle tohoto Rádu potřeba.
14.Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze navyhrazených místech po
předchozím souhlasu provozovatele. Není dovoleno umístění reklam na
stromech, zaíízeníchpohřebi ště ani na hrobových mí ste ch a zaí ízeních.

15.Na pohřebišti a v bezprostředním okolí není rovněž dovoleno pořádat
presentačníakce soukromých subjektů zarněíené na výkon následné služby
či prodej jimi nabízeného zboží.Všechny subjekty, které chtějí vykonávat
jakékoli práce či služby na pohřebišti mají oznamoyací povinnost k této
činnosti vůčiprovozovateli.

čtánek 6
Povinnosti a činnost provozovatele
Provozovatel je povinen zejména:

1. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto Řádem a zv\áštními
právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních
údajů,zákon o shromažďování apod.).

2. Stanovit

stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro
kažďého nájemce.

3. Zďržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrnéhok jejich citům a

umožnit při smutečníchobřadech účastregistrovaných církví,náboženských
společnostía jiných osob v souladu s projevenou vůlízemřelé osoby; pokud
se tato osoba během svého života ke smutečnímuobřadu nevyslovila, také v
souladu s projevenou vůlíosob uvedených ,, § 114 odst. 1 občanského
zákoníku, j sou-li provozov ateli známi.

4. Vést evidenci

související s provozováním pohřebiště dle § 21 zákona o
pohřebnictví. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště
s vedením evidence volných hrobových míst. Zéllemcůmo uzavření nájemní
smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště
a evidence volných míst.
5. Ukládat Listy o prohlídce zemřelého i doklady o zpopelnění (byli-li
předány) v samostatných pořadačíchpo dobu 3 let po skončenídoby nájmu.
Po této lhůtě ponechat v archivu pohřebiště.

6. Vypraviteli pohřbu vystavit doklad o pohřbení obsahujícíčíslohrobu
6

nebo

hrobky, jméno, popřípadě jména, a příjmení zemíelého,místo a datum jeho
narozenÍ, ÚmrtÍ, pohřbení a jeďnoznačnou identifikaci právnické nebo

podnikajícífyzické osoby, která pohřbení provedla; u jiných lidských
pozŮstatkŮ vést evidenci v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků.

7. Vpřípadě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce
hrobových míst, pokud je mu známajejich adresa a současně informovat
veřejnost o tomto zákazuv místě na daném pohřebišti obvyklém.

8. V případě rušenípohřebiště provozovatel postupuje dle § 24 zákona
pohřebnictví a je bezodkladně povinen vůčizúčastněnýmosobám
veřej nosti splnit veškerou informační povinnost.

o
a

9. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod.

(tzn. vytýČit - označit schématickým plánkem, číselněoznačit, vyčistit) a to
v Částech k tomu určených a stavebně připravených minimálně v rozsahu
přístupových komunikací, inženýrských sítía výškovéhosrovnání
koneČnéhoterénu se zatravněním. Pronajímattato místa a provádět obnovu
nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem a Řádem tak, aby
vznikly ucelené íady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru
a rozměrů.

10.

Novým

žaďatelŮm přiděluje přednostně

volná hrobová místa v již

existujícíchskupinách, vyklizená od hrobových zaíízenípředchozích
nájemcŮ. Žaa"ý, zájemce o pronájem místa na pohřebišti nem á nárok na
individuální umístěníhrobového místa mimo vymezený prostor stejného
charakteru arozměru.

11.

Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, souvisejícís pohřbíváním,
exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků, (vsypy, rozptyly, uložení
uren). Tuto povinnost mŮže zajistit i u třetího subjektu po protokolámím
předání pracoviště a nejbližšíhookolí. Můžetak učinit i provo zovatel
pohřební služby na záklaďě prokazatelného požadavku vypravitele pohřbu
zapoďmínek stanovených zákonem o pohřebnictví auvedených v článku l1

tohoto ŘaO,r.
12.

Zajišťovatběžnou údržbudrobné veřejné zeleně na pohřebišti podle

Platných předpisů, pokynů příslušnéhosprávního orgánu, provádět běžnou
ÚdrŽbu cest a chodníků,oplocení, společných zaíízenía inženýrských sítí
v rozsahu stanoveném smlouvou uzavřenou s provozovatelem, dbát na

úpravu pohřebiště.

13.Zqišťovat likvidaci odpadů zpohřebiště předepsaným způsobem včetně
j ej i ch základního třídění.
14.

ZabezpeČovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržbyveřejných

travnat}ch ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a
vyhrazených ploch.

Umožnit v souladu s § 4a) zákona o pohřebnictví oprávněným osobám
manipulaci se zetlelými a nezetlelými ostatky v rámci pohřebiště nebo
provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a
tímto Řáde-.

15.

16.

17.

Písemně upozornit nájemce na skončenísjednané doby nájmu nejméně 90
dnů před jejím skončením.Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce
znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém,
nejméně 60 dnů před skončenímsjednané doby nájmu a po dobu minimálně
jednoho roku od uplynutí tlecí doby od posledního uloženílidských
pozůstatkůdo hrobu.
Během doby trváni nájmu umožnit k hrobovému místu přístup a zďržet se
jakýchkolí zásahů do hrobového místa. Toto ustanovení se nevztahuje na
píípaďy, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

A to na nezbytně nutnou dobu.

Clánek

7

Stanovení tlecí doby
souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je na
zák\adé zákona tímto Řáde- stanovena pro uloženílidských pozůstatkůdo
hrobů tlecí doba v délce 15 let s možnostípohřbívání do prohloubených
hrobů.

V

Clánek

8

užíváníhrobového místa
1.

2.

a

J.

Nájem hrobového místa (dále jen nájem)vzníkánazáklaďě smlouvy o nájmu
hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem obcí Bílence a mezi
nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou
formu a musí obsahovat určenídruhu hrobového místa, jeho rozměry, dobu
trvání nájmu, výši nájemného a výši ceny za s|užby spojené s nájmem. Výše
ceny nájemného a služeb spojených s nájmem je stanovena ceníkem obce
Bílence.

Žaa"y zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na

okupaci
opuštěnéhohrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu
a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.

Kuzavíení smlouvy o nájmu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli

veškeréúdaje, jejichžvedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona
o pohřebnictví, kteými jsou:

.
.
o
o
.
o
.
.
.

jméno a p íjmeníosoby, jejížlidské pozristatky / ostatky jsou na
poh ebišti ukládány, místo a datum jejího narození a ilmrtí, pokud jsou
známy,

rdaje
1

o jin}ch lidsk;fch

idskli ch pozristatkri,

pozristatcích v rozsahu identifikace jin}ch

datum uloženílidsk}ch poztistatkri nebo lidsk}ch ostatkri na poh ebišti
včetně jejich exhumace, určeníhrobového místa, hloubky poh bení, druhu
rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidsk}ch ostatkri druh a
číslourny a v p ípadě vsypu i místo jejich uložení,
záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozristatky, uloženédo hrobu
nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,

jméno, p íjmení,adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce
hrobového místa, jde-li o ,zickou osobu, nebo obchodní jméno, název
firmy, sídlo a identifikačníčíslonájemce hrobového místa, jde-li o
právnickou osobu,
datum uzav ení nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně ridajri o
zméně smlouvy,
irdaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zaíízenídaného hrobového místa,

o

vlastníku hrobového za ízení,hrobky, náhrobku daného
hrobového místa není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu
ridaje

jméno, p íjmení,twaly pobyt, datum narození,

v

ridaje o skutečnosti uvedené
20 písm. d) zákona o poh ebnictví, pokud
nastala (oznámení o nedostatečné tlecí době), o zákazu poh bívání,by!-Li
vydán
skutečnostech v souvislosti s rušenímpoh ebiště, pokud
nastanou.

a

o

Na žádost nájemce mt e byt smlouva doplněna o osoby, které mohou po
smrti nájemce na základé určenéposloupnosti pokračovat v nájmu
v rozsahu jméno, p íjmení,trvalé bydliště a datum narození. Lze tak učinit
i samostatnou písemnou žádosti.

4.

Zmény q še uveden}ch ridaj a skutečností,pot ebnych pro vedení evidence
ve ejného poh ebiště je nájemce i vlastník povinenbez zbytečného odkladu
oznámit provozovate l i.

5.

6.

V p ípadě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí byt
doba, na nížse smlouva o nájmu uzavírá. stanovena tak, aby od poh bení
mohla byt doďržena tlecí doba stanovená pro poh ebiště, na němž se hrob

nachází.
Nájem hrobovych míst se sjednávázpraviďIana dobu:
. pro hrob .
na 10 let

.

pro

hrobku

..... na 10 let

.

pro urnová

místa

Nájem hrobového místa lze sjednat i
uloženíurny.

na 10 let.
na dobu předcházející pohřbení nebo

7. Osvobození od úhrady nájmu a služeb s nájmem spojených, jakož i slevy
z aen

m:ůžeučinit pouze starosta obce

vykonávající funkci rady.

8. Podnájem hrobového místa je zakázán.
9. Platným uzavřením smlouvy o nájmu vznlká nájemci právo zŤídit na

pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a
hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše
v souladu s obsahem smlouvy o nájmu, tímto Řáde- a pokyny správce,
s následnou možnostíuložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

10.

Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze písemnou
dohodou mezi správcem, původnímnájemcem a novým nájemcem na
základě nové smlouvy o nájmu. Pokud původnívlastník hrobky, náhrobku,
nebo hrobového zaíízenípřevede vlastnické právo k těmto věcem na nového
vlastníka, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat
provozovatele a předložit mu smlouvu o převodu uvedených věcí do
vlastnictví j iné osoby.

11.Je-li nájemcem hrobového místa více osob, vyberou si tYo jednoho, kterry
bude zmocněn ostatními zastupovat je při komunikaci a jednáním s
provozovatelem v minimálním rozsahu pro zasíIání upozornění na konec
nájmu, návrhy smluv, předpisy a inkasa podílůúhrad ceny nájmu a služeb
spojených. Zmocnění se nevztahuj e navzavírání smlouvy o nájmu a službách
spojených. Bude-li kterykoliv spolunájemce požadovat jednání a komunikaci
čikorespondenci s provozovatelem jednotlivě, uhradí provozovateli více
náklady s tím spojené nad míru obvyklou dle ceníku provozovatele.
12.

je

povinen vlastním nákladem zqišťovat údržbupronajatého
hrobového místa a hrobového zaíízeníči hrobky vnásledujícím rozsahu a

Nájemce

způsobem:

o
c

o

nejpozději do 3 měsícůod pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací
plochy hrobového místa,
zaJistit, aby plocha hrobového místa nezaristala nevhodným porostem,
kteý by narušoval svým vzhledem okolí, pruběžně zališťovat údržbu
hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání
trav), jakož i průběžně zajišťovat úďržbu hrobek, hrobového zařízení na
vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užíváníhrobových míst
ostatních nájemců, dalších osob a neohrožoval jejich bezpečnost,
odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dury, odpad z vyhořelých
svíčeka dalšípředměty, které narušujíestetický vzhled pohřebiště.

10

o

Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel
oprávněn tak učinit sám,
neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tím zďraví, životy, nebo majetek dalšíchosob. Pokud
tak nájemce neučinípo uplynutí lhůty uvedené ve výzvé správce, je
provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a rizlko nájemce
hrobového místa.

13.

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, píecházíprávo 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 žáďnou z těchto osob
moŽný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na n7ž právo
nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovatelibez zbytečnéhoodkladu údaje
potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce
svěřenského fondu.

I4.Provozovatel můžeod smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu, kde
dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné
nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy
ho k tomu provozovatel písemně vyzval odstoupit.
15.

Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na
ProdlouŽení smlouvy o nájmu a plní své povinnosti dle § 25 oďstavec 4
zákona o pohřebnictví, m:ůžesprávce jeho návrh odmítnout jen v případě, že:

mábýtpohřebiště zrušeno podle § 24 zákona o pohřebnictví.
16. UloŽení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího
hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše
v odŮvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není ome zením práva
nájemce ve smyslu § 25. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo
zařízenía vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do
pŮvodního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i
v případě, že škůdceke své činnosti přibral třetí osobu.
17.

Je zakézáno odkládat díly hrobového zaíízenína sousední hrobov á místa,

nebo je opírat o sousední hrobová zaíízení.
18.

Při uŽÍváníhrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými

ostatkY. Se zpopelněnými lidskými ostatky můženájemce manipulovat a
ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím správce a nájemce je povinen
Poskytnout provozovateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno § 21
odst. l zákonao pohřebnictví.
11

Nájemce je povinen strpět číselnéoznačeníhrobových míst provedené
správcem, tato číslanepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat kjiným
účelům.Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný
odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkajícíse upozomění nájemce
na skončenídoby nájmu či jiné oznámení.
20. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uloženíbývalý nájemce
nepožádal ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa
novým nájemcem budou tyto lidské ostat§ uloženy pod úroveň dna hrobu
nebo do společnéhohrobu na tomtéžpohřebišti. Ponechané zpopelněné
lidské ostatky se vyjmou au\ožído společných hrobů bez úředníchobalů.
21. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončenímnájmu
k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí v souladu s § 2225
občanskéhozákoníku při skončenínájmu předá nájemce hrobové místo
vyklizené do 30 dnů od skončenínájmu. Při odevzdání hrobového zařízení
nebo hrobky si nájemce yezme vše, kromě uložených lidských ostatků,
protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
22.Při nesplnění bodu 2I tohoto článku je hrobové zařízení umístěno na
hrobovém místě po ziniku nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy
neoprávněně. Není-li smlouvou o nájmu stanoveno jinak a hrobové zařízení
navýzvu není odstraněno, pak má provozovatel možnost obrátit se na soud
nebo v rámci svépomoci hrobové zaíízeníodstranit a uskladnit a následně
vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění
hrobového zaíízeníponese vlastník hrobového zařízení.Pokud na další
výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročíqíši
odhadované ceny hrobového zařizení, provozovatel hrobové zaíízeníprodá.
Yýtéžekpoužijena úhradu nákladů.
Smlouvou o nájmu hrobových míst lze ujednat, že pokud ke dni
skončenísjednané doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od
hrobového zaíizení či hrobky, počínábéžettzv. čekacídoba pro
19.

opuštěnost dle občanskéhozákoníku.

23.

Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnostizákona
č.89l20l2 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň
stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem provedena nabídka
příslušném,,Úřud,, pro zastupování státu ve věcech majetkových.

24.

Pokud byla hrobka opuštěna před účinnostízákona č.8912012 Sb., občanský
zákoník (tj. před 1. lednem 20|4), bude zaevidována do majetku obce
Bílence Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala
hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti
(např. ve vývěsní skřínce). U opuštěného hrobového zaíízeníprobíhá postup
shodně.
I2

zs.Některá hrobová zaíízenínebo hrobky lze prov ozoyateli darovat písemnou
darovací smlouvou po vzájemné dohodě.

Podmin

Óanek 9
zíízeníhrob
náhrobku hrobového zaíízení

Ke zhotovení hrobky,

1.

náhrobku, hrobového za ízenína poh ebišti, nebo
ripravě již existujícíchje oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba
Po prokazatelném p edchozím souhlasu provozovatele za jím stanovenych
podmínek.

2.

P

i

provádění prací smě ujícíchke zhotovení, uďržbě, opravám, nebo
odstranění věcí (viz odst. 1) tohoto článku) na pronaj atém hrobovém místě je
vŽdy t eba p edchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto
práce sám, p ičemžje ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle

pokynri provozovatele, smlouvy o nájmu, tohoto Řadu a zákona.

3. Podmínky ke z ízeníhrobového zaíízenímimo hrobky určuje provozovatel v
rozsahu:

a) UrČÍrozměry, tvar hrobového za ízení,p ípadně druh použitého
materiálu, minimální hloubku základri, odstupňování hrobového za ízení
ve svahovitém terénu, šíku uliček mezi hroboq m za ízením,zprisob
ulóžení zeminy a odpadu p i z ízování hrobového zaíízení,jehoopravách
a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového za ízenímusí bytmezí sebou pevně
kotveny.

b) P ední a zaďni rámy hrobu musí byt
hrobri.

v

jedné p ímce s rámy sousedních

c) NáPisy na náhrobcích nesmí byt v rozporu s obecně závaznymi právními
normami.

4. V P

Ípadě, že je místo na poh ebišti pronajato ke

z ízeníhrobky, je nájemce
oPrávněn zííďit hrobku zprisobem, v rozsahv a za podmínek stanovenych
individuálním souhlasem provozovatele ke z ízeníhrobky, v rozsahu:
a) Posouzení okolí plánované stavby (vliv na vysadbu, okolní komunikace,
p ístup k sousedním hrobovym místrim),
b) p edloŽení projektové dokumentace stavby hrobky (nap . tvar hrobky,
rozměry, odvětrávání, typ terénu a pridy, prostoru hrobky pro požadovany
počet rakví, rozsah vykopu),
c) návrhu materiálri a hlavních konstrukčníchprvkri včetně požadavk pro
osazení hrobky hrobovym za ízením(záklaďové pasy, beton, vyďuže,
betonové tvárnice) na základě p edloženéhostatického vypočtu,
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d) určenímísta uloženíp ebytečnézeminy (zajištění oddělení p ípadn;ich
lidsk ch ostatkri, naloženi, odvoz a uloženízeminy na skládku,
dodržování hygienick; ch p edpisri a opat ení),

e)

provedení zák\aďovych pásu včetně dodrženítechnologic fch postupri a
parametrri pro zvolen} materiál stavby,

0

zhotovení stěn, svislé i vodorovné vyztuže, otvor pro patra a odvodněnÍ,

i)

obsypu stěny hrobky, ripravy okolního terénu,

g)

svrchní zakončenístavby (betonov věnec, vnit ního zal<rytí stropnicemi a
následná izolace proti povrchové vodě),
h) určeníminimální světlosti otvoru pro spuštěnírakve s možností
opakovaného otev eníbez nutnosti demontáže hrobového zaíízenÍ,

i) povinnosti p edat stavbu včetně souhlasu provozovatele tuto stavbu
užívat.

5.

V prriběhu zhotovování, držby, oprav, nebo odstraňování hrobky či
hrobového za ízenína poh ebišti, odpovídá nájemce hrobového místa za
udržováni po ádkl, za skladování pot ebného materiálu na místech a

zprisobem určenym správcem. Odstraňovany stavební materiáI, náhrobky, či
jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději
p ed p erušenímpráce téhoždne odvézína svťrj náklad na určenémísto stanovené v povolení správce. P i těchto pracích nesmí byt cesty a uličky na
poh ebišti užíványk jinému ričelu než ke komunikačním a nesmí b; t jejich
pruchodnost omezována.
6. Po skončeníuvedenych pracíje nájemce povinen na svrij náklad uvést okolí
p íslušnéhohrobového místa a místa, která p i práci znečistil, do pťrvodního
stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončeníprací je nájemce povinen ohlásit
správci a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu,
vzniklého p i pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní
náklad sám. Spolu s tím nahlásí zmény hrobového za ízení,zakláďající
povinnost zménit, či doplnit p edepsanou evidenci dle zákona. Totéžplatí p i
likvidaci hrobového zaíízenívčetně zéklad a stavby hrobky.
7. Na pronajatém hrobovém místě Ize vysadit strom, nebo ke pouze

p edchozím písemnym povolením provozovatele. Provozovatel m Že
nájemci pílkázat odstranění vysazené d eviny bez jeho souhlasu, p ípadně
s

odstranit takovou vysadbu na náklad nájemce hrobového místa.

8.

9.

Vlastník hrobového zaíízenije oprávněn

s

ním nakládat bez omezení

vlastnick;ich práv, včetně odstranění hrobového za ízeníz poh ebiŠtěpo
p edchozím projednání s provozovatelem a nájemcem.
Jednoduché práce nutné k udržovánía vyzdobě hrobovych míst provádéjína
pronaja| ch místech nájemci nebo ťyzické,či právnické osoby nájemci
pově ené.
I4

Clánek 10

ukládání lidskÝch pozristatkri a exhumace lidskÝch ostatkri
1.

2.

Otev ít hrob nebo hrobku na poh ebišti, ukládat do nich lidské pozristatky
nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel nebo provozovatel
poh ební služby, ktery na základě smlouvy s vypravitelem poh bu hodlá na
poh ebišti poh bít lidské poztistatky (vizčI. t t Řadu).

Fkoby pro ukládaní lidsk}ch poz statkri musí splňovat následující
požadavky:

J.

4.

a) jejich hloubka musí bYt u dospěl;ich osob a děti od 10 let nejméně 1,5 m,
u dětí mladších 10 let nejméně I,2 m,
b) dno hrobu musí ležetnad rirovní kolísání hladiny podzemní vody,
c) bočnívzdálenostimezijednotliv mi hroby musí činit nejméně 30 cm
d) rakev s lidsk mi pozustatky musí bytbezprost edně po uloženído hrobu
zasypána zkyp enou zeminou ve v/ši minimálně I,2 m.

p ed uplynutím tlecí doby mohou b;i.t do téhožhrobu uloženy dalšílidské
Pozristatky, pokud je možnéje umístit nad riroveň naposledy poh ben ch

lidsk ch ostatkri a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude ěinit nejméně 1,00 m.
P i P ijímánílidsk}ch poztistatkri k poh bení provozovatel dbá na to, aby
pÍevzetíne4popelněn;fch lidsk;rch ostatkri bylo doloženo alespoň rimrtním
listem zem elého a pr vodním dopisem s uvedením, o číostatky se jedná,

odkud jsou (číslohrobu a název poh ebiště) a v koho zájmu se exhumace a
PÍevoz prováděl (čísloobjednávky a smluvní strany); u urny postačíp edložit
doklad o 4popelnění, ktery obsahuje ridaje shodné s identifikačnímštítkem.
Tyto dokumenty sloužíi pro evidenci souvisejícís provozovénímpoh ebiště.

5.

6.

Zpopelněné lidské ostatky je možnéuložit na poh ebišti vždy jen se
souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele a zprisobem, ktery
odpovídá podmínkám ukládání na daném poh ebišti; u hrob zpravidl,a
k n9hárn do niky - sklípku, jinak v ochranném obalu.
Nezpopelněné i 4popelněné lidské ostatky mohou byt exhumovány, tj.
p emístěny nebo p evezeny na jiné poh ebiště, pouze na písemnou a

odrivodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového
místa na jiném poh ebišti, a to jen s písemn}m souhlasem správce. P evoz
exhumovan}ch nezpopelněn}ch lidsk ch ostatkri na jiné poh ebiště musí b}t
P edem objednán uprovozovatele poh ební služby a objednávka kžádosti
PÍiloŽena. Nájemce hrobového místa doložík žádosti o exhumaci vždy
skuteČnost mrtí podle 22 odst.2 zákona o poh ebnictví a písemn} souhlas
osobY uvedené v
114 odst. 1 občanskéhozákoníku. P ed exhumací i
vYjmutím nezetlelych lidsk;fch ostatkri z hrobu nebo hrobky musí nájemce
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hrobového místa písemně požáďat

o

souhlas také krajskou hygienickou

stanici.

7. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba

k

jejich přemístění,

nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.
8. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby můžebýt s nezpopelněnými i
zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na
záklaďě předchozího souhlasu provo zov atele.

9. V době po úmrtínájemce, má-Ií být tento uložen do hrobu, jehož byl
nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného a služeb spojených
s nájmem

na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby,

která obstarává pohřbení zemřelého náj emce.

1O.Rakve, použitépro pohřbívání do země, musí být vyrobeny ztakových
materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetleIy (mineralizace) spolu s lidskými
ostatky. Za zet\elé se považuj í zbyíky rakví (hlavních desek) o maximální
velikosti 0,5 m2 ďržici vcelku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na
pohřebišti, nesmějí být použity díly zneroz\ožitelných materiálů. Kovový dÍl
Izepoužítjen omezeně.
11.Výplň rakví můžebýt pouze zlehce rozIožitelných materiálů jako dřevěné
piliny, papír a látky, u vaků rozložitelnéplasty a u rubášů látky. K výrobě
rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující
složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně
a trvale spojeno se spodní částírakve.
12.Milodary vloženédo rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno
r

oz\ožítelný ch materi

ál ů.

13.Pro pohřbívání do hrobek je nutno použit rakve:

r

o
o

vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude
umístěna polovičnízinkov á vložka, nebo ;
kovové nebo;
dle

ČSx Rakve.

Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,I5 m
a šíři0,85 m.
l4.Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístěnÍ,
vyžáďá si provozovatel souhlas hygienika v případě, že je zjevné, že lidské
ostatky nej sou zet\e|é.

1S.Všechny rakve, včetně exhumačních,musí být označeny štítkemnejméně se
jménem zemřeIého, datem narození, datem úmrtí,dnem pohřbu a názvem
prováděj ícípohřební služby.
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Clánek

1.

2.

3.

4.
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Provozovatel pohřební služby smí otevfft hrob nebo hrobku na pohřebišti
pro uloženílidských pozustatků, nebo lidských ostatků, k provedení
exhumace, popř. k jiným účelům,pokud správce obdržív dostatečném
p edstihu p ed samotnym otev ením hrobu nebo hrobky
a) písemnou žádost vypravitele poh bu, nájemce hrobu a majitele hrobového
za ízenío otev ení hrobu nebo hrobky provozovatelem poh ební služby,
b) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování
poh ební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost
technické služby - práce p i kopání hrobri na poh ebištích(vypis
z živnostenskéhorejst íku),
c) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel poh ební služby na
vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitímvlastních pomricek i
náíadí a na vlastní odpovědnost,
d) osvědčení o získáníprofesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzeni o
absolvování školeníhrobníkri od zaměstnance provozovatele poh ební
služby, kter;i bude hrob nebo hrobku otevírat,
e) doklad o ově ení znalostí p edpisri BOZP a PO,
Í) provede protokolování p evzetí pracoviště p ed i po otev ení včetně
P Ípadnych fotografií p íslušnéhohrobového místa p ed jeho otev ením a
fotografie bezprost edně sousedících hrobri.
Zaměstnanec poh ební služby, ktery bude hrob nebo hrobku otevírat, musí

byt

správcem seznámen s Řádem, místnímipodmínkami a s jin}mi
informacemi nezbytnymi pro bezpečnéa nezávaďné otev ení hrobu nebo

hrobky.

Provádí-li otev ení hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele poh ební
služby, sprár4ce je oprávněn kdykoli
a) zkontrolovat prriběh prací, stav vlikopu a pažení,dohlédnout na
zabezpečenívykopané hrobové jámy proti pádu t etí osoby a p ítomnost
druhého pracovníka provozovatele poh ební služby,
b)požádat o p erušeníprací; v takovém p ípadě je zaměstnanec
Provozovatele poh ební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
Otev ení hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního poh bení, je
moŽné provést jen tehdy, pokud p íslušná krajská hygienická stanice
povolila manipulaci s nezetlelymi lidsk;imi ostatky.

I7

5.

Provozovatel mriže odmítnout otev ení hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu
závažné drivody, nap . bezprost ední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by
musely bl t p erušeny hlavní ko eny (což by vedlo k narušenístability
stromu), pokud je poh ebiště a jeho porost v nep íznivémstavu v drisledku
vich ic, dešťovych srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

6.

Náklady vzniklé provozovateli v souvislosti s otev ením hrobu nebo hrobky
hradí ten, kdo o otev ení požáda|. Provozovatel má nárok na rihradu
p imě en ch nákladri za poskytnuté vyše uvedené a dalšísouvisejícíslužby.

článek 12
D evinv. lavičky a ostatní
1.

D eviny lze na poh ebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele.

Jedná se o d eviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostl;ich stromri
ohrožovat bezpečnost
mohly by zprisobovat škody na majetku
návštěvníkri.

a

a

2.

D eviny nesmějí byt vysazovány do poh bívacíplochy s vl jimkou toho, kdy
se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívatpouze k uložení
zpopelněnych

lids\

ch ostatk

.

J.

Provozovatel mriže dle svého uváženía bez souhlasu nájemce odstranit
vysazené d eviny, k jďlížvysadbě nedal souhlas.
4. Likvidovaí vzrostlou zeleň lze jen p i dodrženízvláštního p edpisu (viz
zákon č. I|4lI992 Sb., o ochraně p írody a krajiny, ve znění pozdějších
p edpisri).
5.

Všechna trva\ázeleň,vysazená na poh ebišti, se stává majetkem zizovaíďre
poh ebiště.
je rristem vzrostlych stromri zptisobována néilemci škoda na majetku,
rozhoduje o zpťrsobu ešenínebo náhrady p íslušn;f správní orgán.
Nájemce ani návštěvník poh ebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy
do vzrostlé zeleně bez p edchozího souhlasu provozovatele.

6. Pokud
7.
8.

Pevné i p enosné lavičky instaluje na poh ebišti provozovatel, nebo osoba,
které ktomu udělí souhlas. Dále určuje rozměry, tvary a umístěnílaviček i
povinnost udržovat lavičky v ádném stavu. Lavičky mohou užívatvšichni
návštěvníci poh ebiště.

1B

Čtenek 13
Sankce

1. Porušení tohoto Řaa,, bude postihováno podle 5 odst. 1 písm. i) zá <ona č.
25112016 Sb., o někte4 ch p estupcích jako p estupek proti ve ejnému
po ádku, zvláště pokud fyzická osoba porušípodmínky uloženév tomto
Rádu p i konání poh bu nebo pietního aktu.

2. P estupku
a)

se dopustí také ten, kdo dle zákona o poh ebnictví

rozporu Š 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidsk}mi pozristatky nebo
lidsk}mi ostatky na poh ebišti zprisobem dotykajícím se dristojnosti
zem elého nebo mravního cítěníve ejnosti,

v

v

s

4 odst. l písm. g)

neoprávněně otev e na poh ebišti
konečnou rakev s lidsk}mi pozristatky nebo urnu s lidsk; mi ostatky,
c) v rozporu s 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otev e na poh ebišti hrob
nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci,
3. Za p estupky uvedené v odst. 2 tohoto článku vyše lze uložit pokutu až do
qfše 100 000,- Kč ve smyslu 26 zákona o poh ebnictví.
b)

rozporu

čtanek 14
ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto Rádem, vztahující se k provozování
poh ebiště, se ídízákonemo poh ebnictví.
2. Pokud se písemny styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na
poh ebišti, platí íikce doručeníuplynutím posledního dne uložnílhrity u
pošty.

3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Bílence jakožto provozovatel
4. V}jimky , Řádu dle individuální žádosti m že schválit starosta obce ve
funkci rady.

5. Pokud poh ebiště, nebo jeho část, včetně hrobovych za ízení,jsqu zapsány
v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na uzemí památkového
zájmu, či jsou v seznamu vojensk;ich hrobri a poh ebišť,civilních válečn;ich
hrobri a poh ebišť, vztahují se na péčio ně zvláštní p edpisy (viz napí. zákon
o státní památkové péči).
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Clánek 15
závérečnéustanovení

1. Tento Řad je irčinny dnem:23. 07.2020

2. Řád ve

ejného poh ebiště bude vyvěšen na ri ední desce obce Bílence po
dobu 15-ti dnri a po celou dobu platnosti tohoto Řaa., na poh ebišti na místě
obvyklém.

V Bílencíchdne:

23. 07 . 2020

Mgr

etra

Kubá

Starostka obce Bílence
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