
Opat�ení �. 1/2002 
 

�ád ve�ejného poh�ebišt� 
 

M�stská rada v  Luha�ovicích schválila dne 26. 6. 2002 podle § 102 odst. 3 zákona �.  
128/2000 Sb., o obcích ve zn�ní pozd�jších  p�edpis� a podle § 16 odst. 1 zákona �. 256/2001 
Sb., o poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní zákona �. 479/2001 Sb. ( dále jen  
"zákon o poh�ebnictví" ) opat�ení, kterým vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona o 
poh�ebnictví �ád ve�ejného poh�ebišt� pro m�sto Luha�ovice. 

 

�lánek 1.  

Úvodní  ustanovení 

1. �ád ve�ejného poh�ebišt� upravuje provoz poh�ebišt� v k.ú. obce Luha�ovice, ul. Hradisko. 

2. Provozovatel poh�ebišt� zajiš�uje provozování poh�ebišt� v souladu s ustanovením § 18 
odst. 2 zákona o poh�ebnictví  prost�ednictvím "správce poh�ebišt�", kterým jsou Technické 
služby, p�ísp�vková organizace se sídlem Uherskobrodská 188, Luha�ovice. 

 

�lánek 2. 

Provozní doba poh�ebišt� 

Provozní doba, v jejímž pr�b�hu je poh�ebišt� zp�ístupn�no ve�ejnosti, se stanoví takto:  

leden, únor, prosinec  ………………… 7 - 17 hod. 

zbylé m�síce  …………………………. 6 - 21 hod.  

 

�lánek 3. 

Rozd�lení poh�ebišt� 

a) dolní �ást 

b) lesní �ást I 

c) lesní �ást II 

d) urnový háj 

e) vsypová lou�ka 

f) smute�ní ob�adní sí� s chladírnou 

Jednotlivá pole budou obsazována postupn�,  �íslování a po�adí polí nesmí být  m�n�no. O 
rozd�lování  a obsazování hrobových  míst je vedena evidence správcem poh�ebišt�. 

 

�lánek 4. 

Po�ádek na poh�ebišti 

Návšt�vníci poh�ebišt� jsou povinni chovat se zp�sobem, odpovídajícím piet� místa. Zejména 
zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo d�stojnosti zem�elých nebo mravního cít�ní 
poz�stalých a ve�ejnosti. 
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�lánek 5. 

Rozsah služeb poskytovaných na poh�ebišti 

Správce poh�ebišt� poskytuje zejména následující služby: 

a) výkopové práce související s poh�bením a exhumací 

b) poh�bívání 

c) provád�ní exhumací 

d) ukládání a vsyp zpopeln�ných lidských poz�statk� 

e) pronájem hrobových míst 

f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatk� 

g) správu a údržbu poh�ebišt� v�etn� komunikací a okolní zelen� v areálu poh�ebišt� 

h) zajiš�ování provozu chladírny a ob�adní sín� a jejich prop�j�ování 

i)  správu a údržbu objekt� na poh�ebišti  ( ob�adní sí�, komunikace, oplocení apod. ) 

j)  zajiš�ování likvidace odpad� 

k) údržbu a úpravu hrobových míst 

     

�lánek 6. 

Povinnosti a �innost správce poh�ebišt� v souvislosti s nájmem hrobových míst 

1.  Správce poh�ebišt� je povinen: 

a) p�edat nájemci hrobového místa ( dále jen "nájemce" ) k užívání �ádn� vyzna�ené, 
�íseln� ozna�ené hrobové místo; 

b) umožnit nájemci z�ízení hrobového za�ízení hrobu nebo hrobky za podmínek 
stanovených v �lánku 10; 

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a za�ízení poh�ebišt�, zajistit p�ístup ke 
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásah� do hrobového místa nebo hrobového 
za�ízení s výjimkou p�ípad�, kdy je nezbytné, nap�. v d�sledku živelní pohromy 
bezodkladn� zajistit bezpe�ný a plynulý provoz poh�ebišt�, nebo kdy je t�eba provést 
poh�bení do sousedního hrobu, kamenosocha�ské práce nebo úpravu poh�ebišt�; v 
takovém p�ípad� je omezení p�ístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytn� 
nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového za�ízení vinou 
správce poh�ebišt� a vznikne-li škoda, je správce poh�ebišt� povinen hrobové místo 
uvést do p�vodního stavu. 

2. Hrobová místa správce poh�ebišt� z�izuje a p�ipravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené                   
�ady, oddíly �i skupiny hrob� a hrobek stejného charakteru a rozm�r�. Nikdo nemá nárok na 
individuální umíst�ní mimo vymezený prostor. 

 

�lánek 7. 

Povinnosti nájemce hrobového místa 

Nájemce hrobového místa je povinen p�i užívání hrobového místa postupovat takto: 

1.  Hrobové za�ízení z�ídit v souladu s ustanoveními �lánku 9 tohoto opat�ení. P�ed zahájením 
prací si vyžádat písemný souhlas správce poh�ebišt� a �ídit se p�i provád�ní prací jeho 
pokyny; má-li být z�ízena hrobka, p�edat správci poh�ebišt� k odsouhlasení dokumentaci 
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obsahující technickou zprávu, p�dorys, bokorys a �ez hrobkou s uvedením jména a adresy 
realizátora zám�ru, po dokon�ení hrobky požádat správce poh�ebišt� o její technické p�evzetí 
a �ídit se pokyny vydanými správcem poh�ebišt� k trvalému užívání hrobky. 

2. Provád�t údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového za�ízení v následujícím rozsahu 
a následujícím zp�sobem: 

a) nejpozd�ji do 3 m�síc� od poh�bení do hrobu zajistit úpravu poh�bívací plochy              
hrobového místa; 

b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezar�stala nevhodným porostem narušujícím 
estetický vzhled poh�ebišt� a pr�b�žn� zajiš�ovat údržbu hrobového místa a hrobového 
za�ízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst 
ostatních nájemc� a dalších osob; 

c) odstranit v�as znehodnocené kv�tinové a jiné dary, odpad z vyho�elých sví�ek a další 
p�edm�ty, které narušují estetický vzhled poh�ebišt�; neodstraní-li tyto p�edm�ty 
nájemce hrobového místa na vsypové lou�ce, je správce poh�ebišt� oprávn�n to u�init 
sám; 

d) neprodlen� zajistit opravy hrobového za�ízení, pokud je narušena jeho stabilita a 
ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob; pokud tak nájemce neu�iní, je 
správce poh�ebišt� oprávn�n zajistit bezpe�nost na náklady a riziko nájemce hrobového 
místa. 

3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozd�ji do dne ukon�ení nájmu hrobového místa, odstran�ní 
hrobového za�ízení v�etn� uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o 
poh�ebnictví. 

4. Oznamovat správci poh�ebišt� veškeré zm�ny údaj�, které jsou pot�ebné pro vedení 
evidence poh�ebišt� v souladu s § 21 zákona o poh�ebnictví. 

5.  Vyrozum�t správce poh�ebišt� o provád�ní stavebních �i kamenických prací, a to 3 dny                
p�edem. 

6. Strp�t �íselné ozna�ení hrob� provedené správcem poh�ebišt� zp�sobem obvyklým na 
daném poh�ebišti nebo jeho �ásti. 

7. Uložení lidských poz�statk� a lidských ostatk� nebo jakékoli další nakládání s nimi 
provád�t pouze zp�sobem, který je v souladu s �lánkem 8 tohoto opat�ení. 

8. Zdržovat se na poh�ebišti pouze v provozní dob� stanovené v �lánku 2 tohoto opat�ení. 

 

�lánek 8. 

Ukládání lidských poz�statk� a zpopeln�ných lidských ostatk� a jejich exhumace 

1. Lidské poz�statky m�že do hrobu ukládat pouze správce poh�ebišt�, jiná osoba jen s jeho 
souhlasem. Obdobn� to platí i pro provád�ní prací spojených se zajiš�ováním exhumací. 

2. Zpopeln�né lidské ostatky je možné uložit na poh�ebišti vždy jen se souhlasem správce 
poh�ebišt� a zp�sobem, který stanoví. 

3. Všechny rakve ur�ené k poh�bení musí být ozna�eny štítkem obsahujícím minimáln� 
jméno a p�íjmení zem�elého, jeho datum narození a den poh�bu. P�ed spušt�ním do hrobu 
musí být víko rakve pevn� a trvale spojeno šroubem se spodní �ástí rakve.   

4. Pro poh�bívání do hrob� musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí dob� zetlí 
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných 
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materiál�, kovové díly jen omezen�; výpl� rakví m�že být pouze z materiál� jako d�ev�né 
piliny, papír a látky; p�i výrob� rakví a jejich nát�r� nesmí být zjevn� použity toxické látky. 

5. Pro poh�bívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozm�ry 2,15 x 0,85 m, a to  

- celodubové nebo z jiných tvrdých druh� d�ev, do které bude umíst�na polovi�ní 
zinková vložka nebo 

- kovové s nepropustným dnem    

6. P�ímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách m�že správce poh�ebišt� 
provád�t pouze se souhlasem krajského hygienika Zlínského kraje.   

 

�lánek 9. 

Tlecí doba 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských poz�statk� �iní v souladu se stanoviskem 
krajského hygienika Zlínského kraje, vydaným dne 17.6.2002 pod �j. 3374/219/2002 15 let. 

 

�lánek 10. 

Z�izování hrobového za�ízení a podmínky provád�ní prací na poh�ebišti 

1.  Podmínky pro z�ízení hrobu a hrobového za�ízení: 

a) základy musí odpovídat p�dorysným rozm�r�m díla a hloubce základové spáry, která 
�iní 600 až 800 mm; 

b) velikost hrobu v�etn� rámu se stanovuje takto: 

jednohrob: 120x250 cm 

dvojhrob:  210 x 250 cm 

d�tský hrob:  100 x 180  cm; 

c) hloubka hrobu p�i prvním výkopu se stanovuje takto: 

jednohrob nebo dvojhrob: min. 220 cm 

d�tský hrob: min. 150 cm; 

d) základy památník� a náhrobk� musí být zhotoveny z dostate�n� únosného materiálu, 
odolného proti p�sobení pov�trnosti, nap�. z prostého betonu �i železobetonu, 
kamenného, p�íp. cihelného zdiva apod.; 

e) p�ední a zadní rámy hrobu musí být v jedné p�ímce s rámy sousedních hrob�; 

f) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotliv� kotveny; 

g) p�i stavb� na svahovitém terénu musí být hrobové za�ízení stejnom�rn� odstup�ováno. 

2. Podmínky pro z�ízení hrobky a hrobového za�ízení: 

a) velikost hrobky v�etn� rámu se stanovuje takto: 

jednohrobka: 120 x 250 cm 

dvojhrobka:  210 x 250 cm; 

b) hloubka výkopu musí odpovídat po�tu uvažovaných uložených rakví (minimáln� 220                     
cm a maximáln� 260 cm); 
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c) st�ny musí být vybudovány z porézních materiál� (nap�. cihly), pokud bude použit litý 
beton, musí být z hrobky vyvedena difúzní zátka; 

d) st�ny hrobky z porézních materiál� musí mít ší�i nejmén� 30 cm, v p�ípad� užití litého 
betonu nejmén� 15 cm, a musí být izolovány p�izdívkou, v�etn� impregna�ních nát�r�; 

e) u dvojhrobky je nutné provést st�edové p�epažení; 

f) dno hrobky m�že být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V p�ípad�, že 
bude dno vybetonováno, musí být z�ízen trativod o rozm�rech nejmén� 40 x 40 cm a 
hloubce 50 cm, vypln�ný drenáží; 

g) zdivo musí být umíst�no na betonovém základ� minimáln� 50 cm vysokém v ší�i podle 
p�edpokládané vyzdívky; 

h) do st�n hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly; 

i) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosi�e ) musí být opat�eny 
antikorozními nát�ry a jejich stav musí být kontrolován nejmén� jednou za 10 let; 

j) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umíst�ny na 
jednotlivá stanovišt�; 

k) na zastropení a uzav�ení hrobky musí být použity železobetonové p�eklady, jejich 
spáry zality betonem a povrch zaizolován; 

l) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit 
krycí desku neprodyšn� uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely; 

m) nosnost stropu musí být nejmén� 100 kg na 1 m2; 

n) vlastní hrobové za�ízení s výjimkou rám� musí být postaveno mimo hlavní konstrukci 
hrobky, na samostatném základ�. 

3. Správce poh�ebišt� m�že ve svém souhlasu se z�ízením hrobky stanovit: 

- dobu výstavby hrobky 

- zabezpe�ení místa z hlediska pádu osob a bezpe�nosti návšt�vník� h�bitova 

- požadavky na ochranu zelen� v okolí staveništ� 

- podmínky používání komunikací poh�ebišt� 

- zp�sob skladování materiál�, odpad� a jejich likvidace 

- povinnost dozoru p�i výstavb� 

- pr�b�žné a záv�re�né kontroly postupu prací 

4. Z�ízenou hrobku p�ejímá po technické stránce správce poh�ebišt�, který m�že pro trvalé 
užívání stavby ur�it: 

- druh používaných rakví pro poh�bení v hrobce 

- zp�soby a cyklus revizí hrobky 

   Dokumentaci spojenou se z�ízením hrobky je správce poh�ebišt� povinen archivovat. 

5. P�i provád�ní veškerých prací na poh�ebišti je t�eba dodržovat podmínky dohodnuté 
správcem poh�ebišt�, zejména: 

- respektování d�stojnosti místa a omezení hlu�ných prací 

- neomezování pr�chodnosti komunikací a p�ístupu k jednotlivým hrobovým míst�m 

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemc� hrobových 
míst 
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- zajišt�ní ochrany zelen�, ko�enového systému zelen� 

6. Po ukon�ení prací na poh�ebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce provád�ny, do                                                                       
p�vodního stavu, a to nejpozd�ji do 48 hodin. 

 

�lánek 11. 

Zrušovací ustanovení 

 Tímto opat�ením se ruší provozní �ád h�bitova vydaný dne 1.2.1993. 

 

�lánek 12. 

Ú�innost 

Toto opat�ení nabývá ú�innosti 1.7.2002. 

 

 

 

 

 

Ing. Bohuslav  Marhoul                                                    PhDr. František Hubá�ek 

            starosta                                                                              místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


