www.smp-pce.cz

Řád pohřebiště

Strana1

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Preambule
Společenské poslání pohřebiště a úcta k památce zemřelých vyžadují, aby na pohřebišti bylo dbáno všech právních, zdravotních, hygienických, estetických a
jiných zásad a bylo udržováno tak, jak to odpovídá kulturní vyspělosti naší společnosti a ušlechtilým lidským vztahům.
Článek 1 Úvodní ustanovení
Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) vydává statutární město Pardubice jako svoje opatření v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).
Řád upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen „pohřebiště), jejichž provozovatelem je statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21
Pardubice, IČ: 00274046 a vztahuje se na tato pohřebiště:
Hřbitov, urnový háj a kolumbárium na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2396/1 o výměře 26 879 m2 v k.ú. Pardubice.
Hřbitov, urnový háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2439/1 o výměře 21 813 m2 v k.ú. Pardubice.
Hřbitov, urnový háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2439/4 o výměře 13 164 m2 v k.ú. Pardubice.
Hřbitov, urnový háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 645/5 o výměře 8 047 m2 v k.ú. Svítkov.
Hřbitov, urnový háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 87 o výměře 3 730 m2 v k.ú. Rosice nad Labem.
Hřbitov, urnový háj a kolumbárium na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 24/1 o výměře 9 086 m2 v k.ú. Pardubičky.
Hřbitov, urnový háj na pozemcích označených jako pozemkové parcely p. č. 761/1 o výměře 1 373 m2, 728/9 o výměře 918 m2 , 728/10 o výměře 3 639 m2, vše v k.ú.
Lány na Důlku.
Hřbitov, urnový háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 82/2 o výměře 1 286 m2 v k.ú. Mnětice.
Kolumbárium v ochozu krematoria na pozemku označeném jako stavební parcela parcelního čísla 1884 o výměře 653 m2 v k.ú. Pardubice
Hřbitov, urnový háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 19 o výměře 1303 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic
a je závazný pro provozovatele pohřebišť, nájemce hrobových míst, subjekty zabezpečující pohřební služby, obstaravatele pohřebních úkonů a návštěvníky pohřebiště.
Provozování pohřebiště je zajišťováno podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
na základě uzavřené mandátní smlouvy prostřednictvím společnosti Služby města Pardubic a. s., se sídlem Pardubice – Bílé Předměstí, Hůrka 1803,
IČ : 25262572,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 1527 (dále jen „správce pohřebiště“).
Článek 2 Provozní doba pohřebiště
1. Provozní doba, ve které je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:
listopad – březen
07,00 – 18,00 hodin
duben – říjen
07,00 – 20,00 hodin
1. a 2. listopad
07,00 – 20,00 hodin
24. prosinec
07,00 – 24,00 hodin
a je uvedena na jednotlivých pohřebištích na informačních tabulích u vstupů na pohřebiště.
2. Svobodné konání bohoslužeb v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách není tímto ustanovením dotčeno.
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Článek 3 Pořádek na pohřebišti
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti,
zejména hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo
nádob k tomu určených a používání prostor pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 odst. 1 řádu.
Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy (mimo psů slepeckých či asistenčních), kočkami a jinými zvířaty.
Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
Vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu
pohřebišť jsou správcem pohřebiště vpouštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a musí pohřebiště opustit nejpozději
před ukončením této provozní doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce
pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu
omezit nebo zakázat.
Vstup na vsypovou a rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypové a
rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto
míst odstranit.
Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti
vzniku požáru. Na vsypové a rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce
pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodního řádu a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce
pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa do k tomuto určených nádob rozmístěných na pohřebišti.
Návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně nacházející se na pohřebišti. Výsadba nové zeleně je možná pouze s
předchozím souhlasem správce pohřebiště.
Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit
shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád a zásady pro provádění prací na
pohřebišti vydané správcem pohřebiště.
Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4 Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
b) pohřbívání,
c) provádění exhumací,
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ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků,
pronájem hrobových míst,
vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
další služby uvedené v platném ceníku správce pohřebiště,
informační služby,
likvidace odpadu,
provoz krematoria.

Článek 5 Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobové místo, jenž odpovídá evidenčnímu označení ve smlouvě,
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 7 řádu,
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa
nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz
pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu
ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště, je
správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.
Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
3. Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém zařízení, které zavinil porušením svých povinností. Nezodpovídá však za škody způsobené vyšší mocí a
jednáním třetích osob.
Článek 6 Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 7 tohoto řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění
prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s
uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem
pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a
následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa
a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště; neodstraní-li tyto
předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob, pokud tak nájemce
neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa, o čemž jej neprodleně informuje.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu.
Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Dřeviny na hrobovém místě či kdekoli na pohřebišti vysazovat pouze s předchozím souhlasem správce pohřebiště. V rámci udělení souhlasu je správce pohřebiště
oprávněn stanovit podmínky výsadby.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25
odst. 9 zákona.
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8 a 10 tohoto řádu.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 odst. 1 řádu.
Článek 7 Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1.
Práce na pohřebišti je možné provádět pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 odst. 1 řádu.
2.
V souvislosti s prováděním prací mohou vozidla na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze za podmínek stanovených v článku 3 odst. 6 řádu.
3.
Práce na konkrétním hrobovém místě je možno zahájit až po informování správce pohřebiště, který může stanovit podmínky pro tyto práce.
4. Při provádění prací na pohřebišti je třeba dodržovat zejména tyto podmínky stanovené správcem pohřebiště:
- respektovat důstojnost pietního místa a omezit hlučné práce,
- neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům,
- nenarušovat hrobová místa nebo jakkoliv jinak omezovat práva nájemců hrobových míst,
- zajistit ochranu zeleně, včetně kořenového systému zeleně,
- dodržovat celkovou hmotnost naložených vozidel s ohledem na únosnost terénu, aj.
5.
V průběhu prací je rovněž nutno zachovávat pořádek a zajistit bezpečnost pracovníků i návštěvníků pohřebiště.
6.
Bez zbytečného odkladu po skončení prací musí být okolí hrobového místa, na kterém byly práce prováděny, uvedeno do původního stavu. Odpad vzniklý v rámci
provádění prací (hlína, suť, zbytky starého hrobového zařízení atd.), musí být zlikvidován podle příslušných právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění atd.). Neprovedení likvidace odpadu na pohřebišti bude posuzováno a sankcionováno podle příslušných právních předpisů.
7.
Při zřizování hrobového zařízení hrobu je třeba dodržovat následující technické podmínky:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, hloubka založení základů je stanovena min. 0,6 m pod úrovní terénu,
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny,
e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,
f) hloubka hrobu musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,
g) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
h) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby nebo hrobkami musí činit nejméně 0,3 m; na starých hřbitovech, kde není tato podmínka splnitelná, je možno
hroby (rámy) sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojice hrobů (rámů),
i) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m do úrovně terénu,
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j)
k)

pohřbívací plocha musí být u hrobu a hrobky zachována o rozměrech nejméně 1,2 m x 2,3 m, u míst pro uložení uren nejméně 1 m x 1 m,
texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště, není dovoleno na náhrobních deskách a jiných místech hrobového zařízení
umísťovat nevhodné nápisy nebo symboly.
8.
Při zřizování hrobového zařízení hrobky je třeba dodržovat následující technické podmínky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 2,6 m),
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka,
c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 0,3 m, v případě užití litého betonu nejméně 0,15 m, a musí být izolovány přizdívkou, včetně
impregnačních nátěrů,
d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina); v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně
0,4 m x 0,4 m a hloubce 0,5 m, vyplněný drenáží,
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 0,5 m vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,
f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou
za 10 let,
h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být
nejméně 2,2 m (podle velikosti rakví),
i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
j) na zastropení je nutno použít 0,2 m zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými
trvalými tmely,
k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2,
l)
vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukcí hrobky na samostatném základě.
9.
Správce pohřebiště ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanoví:
- dobu výstavby hrobky,
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště,
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
- podmínky používání komunikací pohřebiště,
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
- povinnost dozoru při výstavbě,
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
10. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
- způsoby a cyklus revizí hrobky,
- dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
Článek 8 Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se
zajišťováním exhumací. Provozovatel pohřebiště je oprávněn převzít lidské pozůstatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, je – li úmrtí doloženo úmrtním
listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého, v případě
podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení,
který je k tomu oprávněn podle zvláštního předpisu.
2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí
víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity zejména takové rakve (pokud tomu nebrání zvláštní případy), které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky.
4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
- celodubové nebo z jiných tvrdých dřev do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka
- nebo kovové s nepropustným dnem.
5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může před uplynutím tlecí doby správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické
stanice.
6. Lidské ostatky mohou být exhumovány jen na žádost nájemce hrobového místa nebo na základě rozhodnutí soudu. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské
ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo
státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal.
7. Krajská hygienická stanice může v případě, že osoba byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, stanovit způsob nakládání s lidskými pozůstatky při
pohřbení.
8. Bezprostředně po provedení pohřbení musí být hrob řádně zasypán zeminou a upraven, hrobka musí být zajištěna krycí deskou.
9. V případě, že by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo vodního hospodářství, může o zákazu pohřbívání na pohřebišti rozhodnout
příslušný orgán státní správy. Na pohřebišti, kde je zakázáno pohřbívání lidských pozůstatků do hrobů, lze nadále pohřbívat jinými způsoby, pokud orgán, který o
zákazu rozhodoval, nerozhodl jinak.
Článek 9 Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let kromě hřbitova Lány na Důlku, kde byla stanovena tlecí doba na 12 let.
Článek 10 Ukládání zpopelněných lidských ostatků
1. Zpopelněné ostatky je možné uložit na pohřebišti nebo tyto vyjmout vždy jen se souhlasem správce pohřebiště.
2. Uložení urny do hrobu, hrobky, na urnové místo nebo do kolumbárních schránek a její vyjmutí může být provedeno jen se souhlasem nájemce hrobového místa.
Urna může být uložena ve zvláštní schránce nebo bez ní.
3. Nájemce hrobového místa je povinen správci pohřebiště oznámit uložení urny či přemístění na pohřebiště.
4. Správce pohřebiště povolí uložení urny i na části hrobového zařízení v jeho výklencích nebo ve zvláštních ochranných schránkách bezpečně připevněných k
hrobovému zařízení, pokud tomu nebrání estetický vzhled nebo jiné důvody zvláštního zřetele hodné.
5. Zpopelněné ostatky se mohou ukládat na pohřebiště bez ohledu na to, ve kterém krematoriu bylo zpopelnění provedeno.
6. Zpopelněné ostatky, o nichž nikdo neurčil jinak, se mohou uložit do společného hrobu nebo rozptýlit.
Článek 11 Rozptyl a vsyp zpopelněných ostatků
1. Rozptyl a vsyp zpopelněných ostatků je možné provést na rozptylových či vsypových loučkách provozovaných prostřednictvím správce pohřebiště.
2. Vsyp zpopelněných ostatků se provádí vsypáním popela do jamky na vsypové loučce.
3. Jamky pro vsyp popela jsou na vsypové loučce umístěny podle určení správcem pohřebiště. Středová vzdálenost jednotlivých jamek nesmí být menší než 25 cm.
Hloubka uložení musí být taková, aby nad uloženým popelem byla minimálně 15cm vrstva zeminy.
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Rozptyl popela se realizuje volným rozsypáním popela po ploše rozptylové loučky prostřednictvím speciální kovové urny s otevíracím dnem.
O provedení rozptylu a vsypu vede správce pohřebiště evidenci.
Rozptyl nebo vsyp popela provádějí výhradně pracovníci správce pohřebiště.
Místa konkrétních rozptylů a vsypů nejsou nijak zjevně označena.
Rozptyl nebo vsyp popela objednává držitel urny s popelem zemřelého. Rozptyl nebo vsyp popela se provádí podle přání objednatele, buď s účastí pozůstalých (s
obřadem), nebo bez účasti pozůstalých. V případě, že si objednatel přeje rozptyl či vsyp s účastí pozůstalých (s obřadem), dohodne si se správcem pohřebiště
konkrétní termín provedení.
Článek 12 Vedení evidence
Správce pohřebiště vede evidence související s provozováním pohřebiště, které obsahují následující údaje:
a) jména a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejich narození a úmrtí, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
b) datum uložení lidských ostatků nebo zpopelněných lidských ostatků na pohřebišti včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení; u zpopelněných lidských
ostatků způsob uložení jejich popela a v případě vsypu i místo jejich uložení,
c) záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byla touto nemocí nakažena,
d) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa – fyzické osoby, název, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového
místa – právnické osoby
e) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy,
f) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,
g) doklady k hrobovému zařízení (příslušenství),
h) nabývací titul k hrobovému zařízení (hrobce),
i) stavební dokumentaci k hrobovým stavbám,
j) záznamy o speciálních ujednáních s nájemcem.
Správce pohřebiště postupuje při zpracovávání údajů vedených v evidenci souvisejících s provozováním pohřebiště podle příslušných právních předpisů, zejména
zákona č. 10/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Spisový materiál, který má dlouhodobý význam (jako např. zřízení pohřebiště, jeho údržba, rekonstrukce apod.) archivuje správce pohřebiště po dobu existence
pohřebiště.

Článek 13 Užívání hrobového místa
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště zastoupeným správcem pohřebiště jako
pronajímatelem a nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby
spojené s nájmem.
2. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být
dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště, na němž se hrob nachází (10 -12 let). Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo
uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
3. Při projednávání změn smlouvy a závažných rozhodnutí je dosavadní uživatel hrobového místa, resp. nájemce povinen mít u sebe veškeré doklady k hrobovému
místu, tj. právní titul k užívání hrobového místa (př. smlouva o nájmu hrobového místa) a doklad o úhradě nájemného a služeb poskytovaných v souvislosti
s pronájmem hrobového místa. Tyto doklady spolu s průkazem totožnosti je nájemce povinen na vyžádání správci pohřebiště předložit.
4. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájem na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní
nástupce nájemce je povinen sdělit správci pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
5. Dosavadní užívací právo k hrobovému místu navždy, tj. na 99 let, se vztahuje až na třetí pokolení v přímé linii.
6. Správce pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné
nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce písemně vyzval.
7. Správce pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo
sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
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Článek 14 Zánik užívacího práva, zrušení hrobového místa
Správce pohřebiště může odmítnout prodloužení smlouvy o nájmu v případě, že:
a) nájemce nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa a neoznámí správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného
pohřebiště,
b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do dne, ke kterému ho správce pohřebiště písemně vyzval, aby tyto uhradil.
Nájemce je povinen v případě zrušení hrobového místa vrátit pronajímateli hrobové místo ve stavu, v jakém ho převzal, tzn. že je povinen z hrobového místa
odstranit náhrobek a ostatní hrobové zařízení a vyjmout zpopelněné lidské ostatky (urny).
V případě, že dosavadní uživatel hrobového místa není znám nebo není známa jeho adresa nebo adresa jeho právních nástupců, provede po skončení nájmu správce
pohřebiště veřejnou výzvu a po marném uplynutí v ní stanovené lhůty dosavadní užívací právo k hrobovému místu zaniká.
Pokud vlastník hrobového zařízení po skončení nájmu a ve lhůtě stanovené správcem pohřebiště neodstraní náhrobek a hrobové zařízení, správce pohřebiště tyto
odevzdá obci, spolu s adresou vlastníka, a o tomto postupu předem vlastníka informuje s tím, že pokud se do 1 roku o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo
jako s věcmi opuštěnými.

Článek 15 Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, schválený radou města Pardubic dne 20.8.2002 č. usn. 1791/2002
ve znění schváleném radou města Pardubic dne 3. 10. 2006 č. usn. 1399/2006.
Článek 16 Závěrečná ustanovení
1. Řád byl schválen radou města Pardubic dne 17. 12. 2013 a nabývá účinnosti dne 1.1.2014.
2. Řád je závazný pro všechny fyzické a právnické osoby, které provádějí jakékoliv práce na pohřebišti, nájemce hrobového místa a pro všechny osoby, které se na
pohřebišti zdržují.
3. Poruší-li fyzická nebo právnická osoba tento řád, může být sankcionována podle příslušných právních předpisů ČR, zejména podle zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění platných právních předpisů.

