obec Bílence

Bílence 45,430 01 Bílence, tel. 776 78| OSt, tČO 00261793,
e-mail : starostka@bilenc e.cz) www.bilen ce.cz

Obec Bílence jako provozovatel ve ejného poh ebiště podle 16 odst.l zák
Č.25612001 Sb., o poh ebnictví a o změně některych zákonri, ve znéní
pozdějšíchp edpisri (dále jen zákon o poh ebnictví)
vydává v sou_ladu s ustanovením 19 citovaného zákona
Řád ve ejného poh ebiště Škrle

Članek 1
uvodní ustanovení

1. Starostka obce vprisobnosti rady obce Bílence ve smyslu 102 odst.3
zákona ě. 12812000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších p edpisri schválila tento
Řá{ve ejného poh ebiště Št.te dne 23. 07. 2020s rčinnóstí Ód n. 07. 2020.
2. Rád ve ejného, poh ebiště Skrle obec vyďává po p edchozím souhlasu
krajského ri adu Usteckého l<raje ze dne 20. 07. 2020, vydaného pod čj.
:KUUIíI14597/202013 .
3. Provozování poh ebiště je nedílnou součástíve ejné infrastruktury a službou
ve ve ejném zájmu v samostatné p sobnosti obce. Úcta k památce zesnul; ch a
riČast na smutku pozristalych, jakož i společensképoslání poh ebiště jako
ve ejného pietního místa, určenéhok rozloučeníse zemŤe|ymi, k jejich
poh bívrání a k ukládaní jejich 4popelněn; ch ostatkri vyžaduje, aby poh ebiště
bylo udržováno v dobrém stavu a aby bylo dbáno p íslušn;fchzdravotních,
hygienick; ch a bezpečnostníchp edpisti.
4.Provozovatelem ve ejného poh ebiště je obec Bílence IČ:00261793 se sídlem:
BÍlelce 45,430 01, zastoupená starostkou obce Mgr. Petrou Kubánikovou.
5. Řaa ve ejného poh ebiště upravuje p.oroo" Obce Bílence jakožto

provozovatelem a povinnosti osob, které mají právo nájmu místa na poh ebišti,
dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti, správu h bitova a
návštěrmík poh ebiště, to vše v souladu se zákonem o poh ebnictví.
6. Vysvětlení zf<ratek pojmri:

O Zákon

.

o poh ebnictví - zákon č.25612001 Sb., o poh ebnictvi a o změně
někteq ch zákon.iu, ve znění pozdějších p edpisri (po novele zákonem č.
I93/20I7 Sb.)

Ve ejné poh ebiště - (dále též,,poltŤebiště") je prostor určen} k poh bení
lidsk; ch poztistatkri nebo uložení4popelněn; ch lidsk}ch ostatkri
v podobě míst pro hroby a hrobky nebo ložištějednotliv/ch uren či

.

vsypové louky nebo jejich kombinace; součástípohřebiště jsou rovněž
čestná pohřebiště a jednotlivé čestnéhroby.

Řád veřejného pohřebiště Šk.le-(dále též,,Řád") zveřejňuje závazná

pravidla a podmínky, kteqými obec Bílence jako provozovatel pohřebiště
v souladu s § 19 zákona o pohřebnictví upravuje zejména:
a) rozsah služeb poskYovaných 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 užívánízařízeni veřejného pohřebiště,

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

0

.
o

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
zák\adé smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět
práce podle § 4a odst. 2 zákona o pohřebnictví,

Provozovatel veřejného pohřebiště - (dále též,,provozovate1") obec,
registrovaná církev či náboženská společnost zajišťujícíprovoz veřejného
pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

Hrobové místo - místo na pohřebišti určenépro zřízeni hrobu nebo hrobky
nebo vyhrazené místo v úložištijednotlivých uren, včetně plochy pro
zhotovení hrobového zaíízenía stavbu hrobky.

o Hrob - je
o

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 mqícícharakter dočasnéstavby, kterou
ne|ze přenést zmista na místo bez porušení její podstaty.

7.

Provozovatelem vykonávajícím správu veřejného pohřebiště
Bílence, IČ:00261793, se sídlem Bílence 45,430 0I

je

Obec

čtánek 2.

působnost řádu pohřebiště
Ustanovení tohoto Řádu se vztahuje na veřejné pohřebiště:
{ ve Štrti- v k.ú. Škrle,(dále jen porrrěUiste), které ležínaparcele číslo:
158 a stavební p. č. 56 a jehož součástíjsou:
a) místa pro ukládání lidsk}ch pozůstatkůdo hrobů;
b) místa pro ukládání lidských pozůstatkůdo hrobek;
c) místa pro ukládéní zpopelněných lidských ostatků v urnách.
1.

2.

Řaa3e závazný pro provozovatele, správce a dáte pro subjekty, zajišťující
pohřební služby, pro poskytovatele pohřebních a jiných úkonůa služeb, nájemce
hrobových a urnových míst, vypravitele pohřbu, návštěvníky pohřebiště včetrrě
osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce nebo nájemce provádějí
práce a pro ostabrí veřejnost.
3. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém
jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o
pohřebnictví a občanský zrákoník. Smlouva i Řaa nesmějí bYt v ro?poru se
zákonem nebo b;ft proti zilkonu - speciálnímu i obecnému. Zvláštni ustanovení
mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom
dokumentu. Pokud není v žáďném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se
pravidly uvedenými v právních předpisech.

Článek 3.
Doba zp ístupněnípoh ebiště

je
1. Poh ebiště
ve ejně
p ístupné denně
takto:
je
poh
Ve ejné
ebiště
během roku volně p ístupné24 hodin denně.
2. Provozovatel mriže z oprávněn;ich d vodri 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 návštěvníkri.

Článek +.
Rozsah poskvtovanÝch služeb
1. Na pohřebišti v obci Bílence, místníčásti Škrlejsou poskytovány ty.to služby:

a) Základní - nezb}rtné pro řádný chod pohřebiště

.

o
.
.
.

nájem

místa - pro hroby, hrobky

k uloženílidských pozůstatků,
- pro uloženílidských ostatků v umách;

vedení předepsané evidence souvisejícís provozováním pohřebiště;
zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro
potřeby nájemců a veřejnosti;
vykonávani dozoru nad dodržováním Řaou pohřebišť;

správa pohřebiště včetně drobné zelené, oplocení, mobiliáře

a

inženýrských sítí;
běžnáúďržba páteřních komunikaci azpevněných ploch;
zajišťovánísvozu, odvozu a likvidace odpadů;

o
.
o béžnáúdržbaa úprava společných hrobů ve

sjednaném

rozsahu i čestných hrobových míst.

b)

Individuální - na požadavek nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či
hrobk},

o
.
o
o
o

pohřbívání do hrobů a hrobek;
výkopové práce souvisejícís pohřbením, nebo exhumací;
ukládání zpopelněných lidských ostatků;
provádění exhumací;
úďržba a úpravahrobových míst.

2. Na pohřebišti

se pohřbívají zpravidla těla osob, které ke dni úmrtíměla trvalé

bydliště naúzemíobce Bílence a jeho místníchčástí.

3. Dovolují-li to provozní podmínky, Ize provést na pohřebišti pohřbení těl osob
zemřelých i zjiných měst a obcí, požáďáJi o to vypravitel (objednatel)
pohřbu.

4. Zemřelí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen s prokazatelným

souhlasem

provozovatele spravujícíhopohřebiště po předložení listu o prohlídce
zemřelého a to zpraviď|apřed vydáním povolení k výkopu hrobu.

V

Clánek 5
povinnosti návštěvníkri poh ebiště
1. Návštěvníci poh ebiště jsou povinni se zdržet takového jednrání, které by se
dolfkalo dristojnosti zem el;ich, nebo mravního cítěnípozustalych a ve ejnosti:

tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět p enosné nosiče zvuku, požívat

alkoholické nápoje, omaínnéa psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo
nádob ktomu určen; ch apoužívatprostory poh ebiště a jeho vybavení kjin m
ričelrim, nežkjakym jsou určeny.

2.

Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na poh ebiště pouze v doprovodu

dospěl; ch osob.

3. Osobám pod vlivem návykoq ch a psychotropních látek je vstup na
poh ebiště zakázán, rovněž je zakázéno poživiní návykovych a
psychotropních látek na poh ebišti.

4. Motorová vozidla mohou na poh ebiště vjížděta zdržovat se j.r,
s prokazateln}m souhlasem provozovatele a jím sdělen; ch podmínek.

5.

Na

poh ebišti není dovolena jízda jin;fmi vozidly s v}jimkou vozíkri
invalidních občanri. Chodci mají vždy p ednost p ed vozidly.

6. Na poh ebištíje zakéuáno provádět opravy, úďržbu a mytí vozidel.
7. Na poh ebišti je rovněž zakéaáno pohybovat se na kolech, kolečkoqfch
bruslích, koloběžkách, skateboardech.

8. Z hygienick}ch d vodri není dovoleno na poh ebišti pít vodu z vodovodních
vypustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních
obalech mimo poh ebiště.

9. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na poh ebišti rozsvěcovat jen pokud
jsou vhodn; m zprisobem zabezpečena proti vzniku požáru. provozovatel
mÍržev odrivodněn;lich p ípadech používánísvítidel na poh ebišti omezit
nebo i zakázat.

10.Ukládání nádob, náíadí,jinych p edmětri, včetně dílri hrobového za ízenína
zelené pásy a místa kolem hrobov}ch míst není dovoleno. Nádoby na
odpadky na poh ebišti sloužíjen pro ukládání odpadu zpoh ebiště mimo
odpadu stavebního. Pokud je na poh ebišti zavedeno t íděníodpadu, je nutno
toto opat ení respektovat.
1

1.Návštěvníkrim
poh ebišti.

je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně

na

12.Na poh ebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu
zprisobem,ktery stanoví tento Řaa

a

provozovatel.

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 u to
vždy 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, zařízeních pohřebiště ani na hrobových míste ch a zaíízeních.

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

Čtenek 6
povinnosti a činnost provozovatele
Provozovatel je povinen zejména:

1. Provozovat poh ebiště v souladu se zákonem, tímto Řád.- a zvláštními
právními p edpisy (nap . zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních
ťrdajri, zákon o shromažďování apod.).

2. Stanovit

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

pozristalymi chování nešetrnéhok jejich citrim a
umožnit p i smutečníchob adech ričast registrovan}ch církví,nábožensk}ch
společnostía jin ch osob v souladu s projevenou v lí zemielé osoby; pokud
se tato osoba během svého života ke smutečnímuob adu nevyslovila, také v
souladu s projevenou vrilí osob uvedenych v 114 odst. 1 občanského

3. Zďržet se ve styku

zákoníku.

j s ou-

l

s

i provozov ateli znátmi.

související s provozováním poh ebiště dle 21 zákona o
poh ebnictví. Současně je povinen uďržovat aktuální plán poh ebiště
s vedením evidence voln}ch hrobovych míst. Zálemcům o uzav ení nájemní
smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu poh ebiště
a evidence voln}ch míst.

4. Vést evidenci

5. Ukládat Listy

o

prohlídce zem elého i doklady

o

zpopelnění (byli-li

p edány) v samostatn;fch po adačíchpo dobu 3 let po skončenídoby nájmu.
Po této lh tě ponechat v archivu poh ebiště.

6. Vypraviteli poh bu vystavit doklad o poh bení obsahujícíčíslohrobu
6

nebo

hrobky, jméno, popřípadě jména, a příjmení zemíelého,místo a datum jeho
narozenÍ, ÚmrtÍ, pohřbení a jeďnoznačnou identifikaci právnické nebo
podnikajícíýzické osoby, která pohřbení provedla; u jiných lidských
pozŮstatkŮ vést evidenci v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků.

7. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce
hrobových míst, pokud je mu známajejich adresa a současně informovat
veřejnost o tomto zákazu v 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 poďmínek, stanovených zákonem u Řád"- tak, aby
vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru
a rozměrů.

10.

Noqfm žadatelůmpřiděluje přednostně volná hrobová místa v jlž
existujícíchskupinách, vyklizená od hrobových zaíízenípředchozích
nájemcŮ. Žaany zájemce o pronájem místa na pohřebišti nem á nérok na
individuální umístěníhrobového místa mimo vymezený prostor stejného

charakteru a rozměru.
11.

Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, souvisejícís pohřbíváním,
exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků, (vsypy, rozptyly, uložení
uren). Tuto povinnost miže zajistít i u třetího subjektu po protokolárním
předání pracoviště a nejbližšíhookolí. Můžetak učinit i provozovatel
pohřební služby na základě prokazatelného požadavku vypravitele pohřbu
zapodminek stanovených zákonem o pohřebnictví auvedených v článku 11

tohoto ŘaO.r.
12.

Zajlšťovatběžnou úďržbu drobné veřejné zeleně na pohřebišti podle

platných předpisů, pokynů příslušnéhosprávního orgánu, provádět běžnou
Údržbu cest a chodníků,oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí
v rozsahu stanoveném smlouvou uzavřenou s provozovatelem, ďbát na

úpravu pohřebiště.

13.Zajlšťovat likvidaci odpadů zpohřebiště předepsaným způsobem včetně
j ej ich základního třídění.
14.

Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržbyveřejných

travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a
vyhrazených ploch.

15.

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

16.

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.

17.

Během doby trvání nájmu umožnit k hrobovému místu přístup a zďržet se
jakýchkoli zásahů do hrobového místa. Toto ustanovení se nevztahuje na
případy, kdy je nezbytné bezodkladně zajistitbezpečný provoz pohřebiště.

A to na nezbytně nutnou dobu.

Članek 7
stanovení tlecí dobv

V

souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je na
základě zákona tímto Řád.- stanovena pro uloženílids fch pozristatkri do
hrobri tlecí doba v délce 15 let s možnostípoh bívánído prohlouben;ich
hrobri.

Článek 8
IJžívání h robového místa

1.

2.

Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vznikána základě smlouvy o nájmu
hrobového místa uzavíenémezí 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, vyši nájemného a vyši ceny za služby spojené s nájmem. Vyše
ceny nájemného a služeb spojen}ch s nájmem je stanovena ceníkem obce
Bílence.

o

nájem místa na poh ebišti nemá nárok na okupaci
opuštěnéhohrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu

Žaany zájemce

a hrobového za ízenív rámci hrobového místa.

J.

K uzav ení smlouvy o nájmu je nájemce povinen poskYnout pronajímateli
veškeréírdaje, jejichž vedení je p edepsáno ustanovením 21, odst. 1 zákona
o poh ebnictví, kterymi jsou:

jméno a příjmení osoby, jejížlidské pozůstatky / ostatky jsou na
pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí,pokud jsou
známy,

ťrdaje o jin}ch lidsk}ch poztlstatcích
lidsk}ch poztlstatk ,

o
o

o
o
.
.

rozsahu identifikace j inych

datum uloženílidsk}ch poztlstatkri nebo lidsk ,rh ostatk na poh ebišti
včetně jejich exhumace, určeníhrobového místa, hloubky poh bení, druhu
rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidsk}ch ostatkti druh a
číslourny a v p ípadě vsypu i místo jejich uložení,
záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozristatky,uložené do 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 uzavíenínájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně írdaj o
změné smlouvy,
rdaje o hrobce, náhrobku a hrobovém za ízenídaného hrobového místa,

ťrdaje o vlastníku hrobového zaíízení,hrobky, náhrobku daného
hrobového místa není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu
jméno, p íjmení,twaly pobyt, datum narození,

v

ridaje o skutečnosti uvedené
20 písm. ď) zákona o poh ebnictví, pokud
nastala (oznámení o nedostatečnétlecí době), o zákazu poh bívání, byl-li

vydán

o

v

a

skutečnostech v souvislosti

nastanou.

s

rušenímpoh ebiště, pokud

Na žáďost nájemce m že b t 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.

změny vlliše uvedenych dajri a skutečností,pot ebn;ich pro vedení evidence
ve ejného poh ebiště je nájemce i vlastník povinen bez zbytečnéhoodkladu
oznámit provozovate i.
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5.

6.

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

nachází.
Nájem hrobovych míst se sjednávázpravidlana dobu:
. pro hrob .
na 10 let
o pro hrobku
..... na 10 let

o

pro umová

místa

na 10 let.

Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo
uloženíurny.
7. Osvobození od úhrady nájmu a služeb s nájmem spojených, jakož i slevy
z cen m:ůžeučinit pouze starosta obce vykonávající funkci rady.
8. Podnájem hrobového místa je zakázán.

9. Platným uzavřením smlouvy

o nájmu vzniká

nájemci právo zříďit na

pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a
hrobového zaíízení(rátm, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše
v souladu s obsahem smlouvy o nájmu, tímto Řádem 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
základé nové smlouvy o nájmu. Pokud původnívlastník hrobky, náhrobku,
nebo hrobového zařízení převede 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 jiné osoby.

11.Je-li nájemcem hrobového místa více osob, vyberou si tyto jednoho, kteý
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 nauzayírání smlouvy o nájmu a službách
spojených. Bude-li kterýkoliv 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 zajišťovatúďržbu pronajatého
hrobového místa a hrobového zařízení či hrobky vnásledujícím rozsahu a

Nájemce

způsobem:

.
.

o

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

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 výzvě správce, je
provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko 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, 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 téchto osob
moŽný, píechází 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 sIužby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy
ho k tomu provozovatel písemnévyzval odstoupit.
15.

Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na
prodlouŽení smlouvy o nájmu a plní své povinnosti dle § 25 odstavec 4
zákona o pohřebnictví, můžesprávce jeho návrh odmítnout jen v přípaďé, že:

mábýtpohřebiště zrušeno podle § 24 zákona o pohřebnictví.
16. Uloženíkonstrukce 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 kzásahu 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.

I7.Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa,
nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
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. I zákona o pohřebnictví.
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Nájemce je povinen strpět číselnéoznačeníhrobových míst provedené
správcem, tato číslanepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívatkjiným
účelům.Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný
oďkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkajícíse upozornění 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
noým nájemcem budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu
nebo do společnéhohrobu na tomtéžpohřebišti. Ponechané zpopelněné
lidské ostatky se vyjmou auložído společných hrobů bez úředních obalů.
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 zaíízení
nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků,
protože v souladu s § 493 občanskéhozákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
22.Při nesplnění bodu 2I tohoto článku je hrobové zařízeni umístěno na
hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy
neoprávněně. Není-li smlouvou o nájmu stanoveno jinak a hrobové zařízení
na výzvu 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 zaíízeníodebere. Náklady na odstranění a uskladnění
hrobového zařízeni ponese vlastník hrobového zařízení.Pokud na další
výzvu vlastník nereaguje a náklaďy na odstranění a skladné překročíýši
odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zaíízeniprodá.
Yýtěžekpoužije na úhradu nákladů.
Smlouvou o nájmu hrobových míst lze ujednat, že pokud ke dni
skončenísjednané doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od
hrobového zaŤízeníči hrobky, počínáběžet tzv. čekacídoba pro
19.

opuštěnost dle občanskéhozákoníku.

23.

Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnostizákona
č.89l20r2 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň
stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem provedena nabídka
příslušnémuUřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

24.

Pokud byla hrobka opuštěna před účinnostízákona č. 89l20I2 Sb., občanský
zákoník (tj. před l. lednem 2014), 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 zařízení probíhá postup
shodně.
I2

25.Nlěkterá hrobová zaíízenínebo hrobky lze prov ozoyateli darovat písemnou
darovací smlouvou po vzájemné dohodě.

Podmín
1.

Črenek 9
zíízeníhrob
náhrobku hrobového zaíízení

Ke zhotovení hrobky,

náhrobku, hrobového zaŤízenína poh ebišti, nebo
již existujícíchje oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba
po prokazatelném p edchozím souhlasu provozovatele za jím stanoven}ch
ťrpravě

podmínek.
2.

i

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

P

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

J.

Podmínky ke zíízeníhrobového zaíízenímimo hrobky určuje provozovatel v
rozsahu:

a)

Určírozměry, tvar

hrobového za ízení,p ípadně druh použitého
materiálu, minimální hloubku zékladri, odstupňování hrobového zaíízení
ve svahovitém terénu, šíku uliček mezi hrobov;im za ízením,zptisob
uloženízeminy a odpadu p i z ízování hrobového za ízení,jehoopravách
a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového za ízenímusí bytmezi sebou pevně
kotveny.

b) P ední a zadní rémy hrobu musí byt vjedné p ímce s rámy sousedních
hrobri.

c) Nápisy na náhrobcích nesmíbyt v rozporu s obecně závaznymi právními
normami.

4. Y p ípadě, že je místo na poh ebišti pronajato ke zíízeníhrobky, je nájemce
oprávněn z íďit hrobku zprisobem, v rozsahu a za podmínek stanoven}ch
individuálním souhlasem provozovatele ke z ízeníhrobky, v rozsahu:
a) posouzení okolí plánované stavby (vliv na qisadbu, okolní komunikace,

p ístup k sousedním hrobov; m místrim),
b) p edloženíprojektové 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 požadavkri pro
osazení hrobky hrobov m za ízením(základové pasy, beton, vyztuže,
betonové tvárnice) na zák|adě p edloženéhostatického vypočtu,
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d) určenímísta uloženípřebytečnézeminy (zajištění oddělení případných
lidských ostatků, naložení, odvoz a uloženízeminy na skládku,
dodržování hygienických předpisů a opatření),

e)

provedení základových pásu včetně dodrženítechnologických postupů a
parametrů pro zvolený materiál stavby,

0

zhotovení stěn, svislé i vodorovné výztuže, otvorů pro patra a odvodnění,

g)

svrchní zakončení stavby (betonový věnec, vnitřního zafuytí stropnicemi a
následná izolace proti povrchové vodě),

h) určeníminimální světlosti otvoru pro spuštěnírakve

s

možností
opakovaného otevř ení bez nutno sti demontáže hrobového zařízení,

i)

obsypu stěny hrobky, úpravy okolního terénu,

j) povinnosti předat stavbu včetně souhlasu provozovatele tuto stavbu
užívat.

5. V pruběhu zhotovování, úďržby, oprav, nebo odstraňování hrobky či
hrobového zaíízenína pohřebišti, odpovídá nájemce hrobového místa za
udržovénípořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a
způsobem určeným správcem. Odstraňovaný stavební materiáI, náhrobky, či
jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději
před přerušením práce téhoždne odvéň na svůj náklad na určenémísto stanovené v povolení správce. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na
pohřebiští užíványk jinému účelunež ke komunikačním a nesmí být jejich
průchodnost omezo v ána.

6. Po skončeníuvedených pracíje nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí

příslušnéhohrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního
stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončeníprací je nájemce povinen ohlásit
správci a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu,
vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní
náklad sám. Spolu s tím nahlásí zmény hrobového zařízení, zakIáďajíci
povinnost zménit, či doplnit předepsanou evidenci dle zákona. Totéžplatí při
likvidaci hrobového zaíízenívčetně základů a stavby hrobky.

7.

Na

pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom, nebo keř pouze
s předchozím písemným povolením provozovatele. Provozovatel může
nájemci píikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně
odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

8. Vlastník hrobového zařizení je oprávněn s ním nakládat bez omezení
vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po
předchozím projednání s provozovatelem a nájemcem.

9. Jednoduché práce nutné k udržování a výzďobě hrobových míst provádějí na
pronajatých místech nájemci nebo ýzické, či právnické osoby nájemci
pověřené.

I4

Čranek 10
pozristatkri
ukládání lidskÝch
a exhumace lidskÝch ostatk
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, kteqli na záklaďě smlouvy s vypravitelem poh bu hodlá na
poh ebišti poh bít lidské pozristatky (vizěI. t t Řadu;.

Flroby pro ukládání lidsk}ch pozristatkri musí splňovat následující

požadavky:

a) jejich hloubka musí byt u dospěl;fch osob a dětí 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 byt bezprost edně po uloženído hrobu
zasypána zkyp enou zeminou ve qfši minimálně I,2 m.
J.

4.

5.

6.

P ed uplynutím tlecí doby mohou byt do téhožhrobu uloženy dalšílidské

pozristatky, pokud je možnéje umístit nad roveň naposledy poh ben; ch
lidsk ch ostatkri a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1,00 m.

p ijímánílids ch pozristatkri k poh bení provozovatel dbá na to, aby
p evzetí nezpopelněn}ch lidsk}ch ostatkri byIo doloženo alespoň rimrtním
listem zem elého a pr vodním dopisem s uvedením, o číostatky se jedná,
odkud jsou (číslohrobu anáyev poh ebiště) a vkoho zájmu se exhumace a
p evoz prováděl (čísloobjednávky a smluvní strany); u urny postačíp edložit
doklad o zpopelnění, kteq obsahuje ridaje shodné s identifikačnímštítkem.
Tyto dokumenty sloužíi pro evidenci souvisejícís provozováním poh ebiště.

P

i

Zpopelněné lidské ostatky je možnéuložit na poh ebišti vžďy jen se
souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele a zprisobem, kterli
odpovídá podmínkám ukládání na daném poh ebišti; u hrobri zpravid\a
k nohám do niky - sklípku, jinak v ochranném obalu.

Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou b t exhumovány, tj.
p emístěny nebo p evezeny na jiné poh ebiště ) pouze na písemnou a
od vodněnou žádost nájemce hrobového místa anájemce 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
skutečnostimrti podle 22 odst.2 zékona o poh ebnictví a písemn;f souhlas
osoby uvedené v
114 odst. 1 občanského zálkoníku. P ed exhumací i
vy'jmutím nezetlel, ch lidsk;fch ostatkri z hrobu nebo hrobky musí nájemce
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hrobového místa písemně požádat
stanici.

o

souhlas také krajskou hygienickou

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
záklaďé předchozího so uhl asu provozovatele.

9. V době po úmrtínájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl
nájemcem, zajisti provozovatel úhradu nájemného a služeb spojených
s nájmem na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby,
která obstarává pohřbení zemřelého nájemce.

lO.Rakve, použitépro pohřbíváni do země, musí být vyrobeny ztakových
materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými
ostatky. Za zetlelé se považujízbytky rakví (hlavních desek) o maximální
velikosti 0,5 m2 držícívcelku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na
pohřebišti, nesmějí být použity díly znerozložitelných materiálů. Kovový díl
lze použítjen omezeně.

1l.Výplň rakví můžebýt pouze zlehce rozložitelných materiálů jako dřevěné
piliny, papír a látky, u vaků roz\ožitelné plasty 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
atrvale spojeno se spodní částírakve.
12.Milodary vloženédo rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno
r

ozložitelný ch materi álů.

13.Pro pohřbívání do hrobek je nutno použítrakve:

o
o
o

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

ČSx Rakve.

Maximální rozméry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 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 fevné, že lidské
ostatky nej sou zetlelé.

1S.Všechny rakve, včetně exhumačních, musí být označeny štítkemnejméně se
jménem zemřelého, datem narození, datem úmrti, dnem pohřbu a názvem
prováděj ícípohřební služby.
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čranek 11
podmínkv pro otev ení hrobu hrobliv provozovatelem noh ební
službv

1.

Provozovatel poh ební služby smí otev ít hrob nebo hrobku na poh ebišti
pro uloženílidsk; ch pozustatkri, nebo lidsk}ch ostatk , k provedení
exhumace, pop . k jin;im ričelrim, pokud správce obdrži v dostatečném
p edstihu p ed samotn;im otev ením hrobu nebo hrobky
a) písemnou žádost vypravitele poh bu, nájemce hrobu a majitele hrobového
za izení o otev ení hrobu nebo hrobky provozovatelem poh ební služby,
b)doklad o oprármění kpodnikatelské činnosti voblasti provozování
poh ební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost
technické služby - práce p kopaní hrobri na poh ebištích(vYpis
z živnostenskéhorejst íku),
c) prohlášeni, že uvedené práce zqistí provozovatel poh ební služby na
vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitímvlasúrích pomricek i
naíadía na vlastní odpovědnost,
d) osvědčení o získáníprofesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o
absolvování školeníhrobníkri od zaměstnance provozovatele poh ební
služby, ktery bude hrob nebo hrobku otevírat,
e) doklad o ově ení znalostí p edpisri BOZP a PO,
f) provede protokolování p evzetí pracoviště p ed i po otev ení včetně
p ípadn ch fotografií p íslušnéhohrobového místa p ed jeho otev ením a
fotografie bezprost edně sousedících hrobri.
Zaměstnanec poh ební služby, kter bude hrob nebo hrobku otevírat, musí
b ,t správcem seznámen s Řáde-, místnímipodmínkami a s jin; mi
informacemi nezbytnymi pro bezpečnéa nezávadné otev ení hrobu nebo
hrobky.

i

)

a.

Provádí-li otev ení hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele poh ební
služby, správce je oprávněn kdykoli
a) zkontrolovat prriběh prací, stav qikopu 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.
4. 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}mi ostatky.
3.

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 byt 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, dešťov;fchsráňek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

6.

Náklady vznikLé provozovateli v souvislosti s otev ením hrobu nebo hrobky
hradí ten, kdo o otev ení požádal. Provozovatel má nárok na rihradu
p imě en;fch nákladri za poskytnuté vyše uvedené a dalšísouvisejícíslužby.
Članek 12
D evinv. lavičkv a ostatní

1.

D eviny \ze na poh ebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele.

Jedná se o d eviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlych stromri
ohrožovat bezpečnost
mohly by zptisobovat škody na majetku

a

a

návštěvník .
2.

D eviny nesmějí byt vysazovány do poh bívacíplochy s qijimkou toho, kdy
se nájemce písemnézaváže k tomu, že bude místo užívatpouze k uložení
zpopelněnych lidsk ch ostatkri.

J.

Provozovatel m že dle svého uváženía bez souhlasu nájemce odstranit
vysazené d eviny, k jejížqsadbě nedal souhlas.

4.

Likvidovat vzrostlou zeleň \ze jen p i dodrženízvláštního p edpisu (viz
zákon č. II4ll992 Sb., o ochraně p írody a krajiny, ve znění pozdějších
p edpisri).

5.

Všechna trvalá zeleň, vysazená na poh ebišti, se stává majetkem zíizovatele
poh ebiště.

je rristem vzrostlych stromri zptisobována nájemci škoda na majetku,
rozhoduje o zprisobu ešenínebo náhrady p íslušn;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 k tomu udělí souhlas. Dále určuje rozměry, tvary a umístěnílaviček i
povinnost udržovat lavičky v ádném stavu. Lavičky mohou užívatvšichni
návštěvníci poh ebiště.
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Óenek 13
Sankce

1. Porušení tohoto Řaau bude postihováno podle 5 odst. 1 písm. 1) zákona č.
25112016 Sb., o některych 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 se dopustí takó ten, kdo dle zákona o poh ebnictví
a) v rozporu s 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidsk}mi pozristatky nebo
lids imi ostatky na poh ebišti zprisobem dot;fkajícím se dristojnosti
zem elého nebo mravního cítěníve ejnosti,

..,

v

s

4 odst. 1 písm. g)

neoprávněně otev e na poh ebišti
konečnou rakev s lidskymi 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 vodst.2 tohoto článku vyše lzeuložit pokutu ažďo
vyše 100 000,- Kč ve smyslu 26 zákona o poh ebnictví.

b)

rozporu

Članek 14
ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto Řáde-, vztahujícíse kprovozování
poh ebiště, se ídízákonem o poh ebnictví.

2. Pokud se písemny styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na
poh ebiští,platí fikce doručeníuplynutím posledního dne tiložnílh ty u
pošty.

3. Kontrolu dodržování tohoto Řaau 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,jsou zapsány
v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na uzemí památkového
zájmu, či jsou v seznamu vojensk;fch hrobri a poh ebišť,civilních válečn;lich
hrobri a poh ebišť, vztahují se na péčio ně zvláštní p edpisy (viz nap . zákon
o státní památkové péči).

I9

Čtanek 15
závérečnéustanovení
1. Tento ŘaO;e ťrčinnlidnem:

23.07.2020.

2. Řád ve ejného poh ebiště bude vyvěšen na ir ední desce obce Bílence po
dobu 15-ti dn a po celou dobu platnosti tohoto Řadu na poh ebišti na místě

obvyklém.

V Bílencíchdne:

23. 07.2Q20

fu/,"4
K

Mg.. Petra

ániková

starostka obce Bílence
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