
  

Vyhláška 

Zastupitelstva Obce Praskačka č. l/97 

O obecních pohřebištích 

  

Článek I. 

 Úvodní ustanovení 

l. Řád pro pohřebiště upravuje provoz pohřebišť na území katastrů Praskačky (Větrník a u kostela Nejsvětější 

Trojice) a Krásnice, v souladu s platnými předpisy a zásadami piety. Pohřebiště v rozsahu, vymezeném tímto řádem 

spravuje Obec Praskačka. 

2. Ustanovení řádu jsou závazná pro návštěvníky pohřebišť , nájemce hrobových míst i osoby, které zde provádějí 

práce. 

  

Článek 2. 

Správa pohřebiště 

l. Obec pečuje v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled pohřebiště (společné hroby a nepropůjčená místa na 

pohřebišti, výsadbu zeleně a její údržbu, čistotu na pohřebišti, úpravu cest, údržbu oplocení a zdí). Dále pečuje o 

ostatní zařízení pohřebiště a technickou vybavenost. Uzavírá smlouvy o propůjčení míst na pohřebišti. 

2. Na pohřebištích se ukládají ostatky osob jež zemřely v obvodu obce, osob, které zde měly v době úmrtí trvalé 

bydliště, dále tělo zemřelého, jež bylo v tomto obvodu nalezeno nebo vyloženo z dopravního prostředku. V 

ostatních případech lze ostatky zemřelých uložit na hřbitovech v Praskačce a v Krásnici jen se svolením Obecního 

úřadu v Praskačce. Zpopelněné ostatky se ukládají na hřbitovech spravovaných správcem pohřebiště bez ohledu na 

to, ve kterém krematoriu bylo tělo zpopelněno. 

3. Pohřbívá se tradičním uložením do země, uložením zpopelněných ostatků do schránky. Ostatky zemřelého smí do 

hrobu (hrobky) ukládat pouze osoby, které uzavřely se správcem pohřebiště smlouvu o provádění těchto prací. 

Toto ustanovení platí obdobně i o ukládání zpopelněných ostatků. 

4. O uložení těl a uren do hrobu, hrobek a kolumbárních schránek vede řádnou evidenci Obecní úřad. 

  

Článek 3. 

Provoz pohřebiště 

l. Pohřebiště je přístupné veřejnosti v období: 

 od l.4. - 3O.9. od 7 do 2l.OO hod. 



 od l.lO. - 3l.3. od 8 do l7.OO hod. 

Mimo tuto dobu je vstup na pohřebiště zakázán. Výjimku může povolit správce pohřebiště. 

2. Návštěvníci pohřebiště a osoby,které zde provádějí práce jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě 

místa a ve vztahu k provozu pohřebiště se řídit pokyny správce pohřebiště. Není dovoleno dělat hluk, kouřit,požívat 

alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo 

vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata. 

3. Správce pohřebiště může přístup na pohřebiště nebo jeho část dočasně zakázat, (např. v době provádění 

terénních úprav,exhumací a mimořádných klimatických situací), pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků 

pohřebiště. 

4. Veškerá vozidla (včetně jízdních kol) s výjimkou vozíků invalidních občanů, mohou na pohřebiště vjíždět a 

zdržovat se zde jen se souhlasem správce pohřebiště. 

5. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze používat k jiným účelům než komunikačním. Bez souhlasu správce 

nelze v okolí hrobů zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory či umisťovat jiné předměty. 

6. Světla na pohřebišti je nutné rozsvěcovat tak, aby nevznikalo nebezpečí požárů. 

7. Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice a věnce), pokud ruší estetický 

vzhled pohřebiště. 

8. Za ztrátu, odcizení a poškození květin a ozdob na pomnících a na hrobech správa pohřebiště neručí. 

  

 Č l á n e k 4 

 Propůjčení místa na pohřebišti 

l. Místo na pohřebišti se propůjčuje na základě smlouvy uzavřené mezi správcem pohřebiště a občanem (dále jen 

uživatel). Místo pro hroby nebo hrobky se propůjčuje na dobu lO-ti let a místo pro urnu na dobu lO-ti let od prvního 

uložení. Propůjčením místa nevzniká však uživateli k tomuto místu vlastnické právo. Po uplynutí této doby je 

smlouva o propůjčení místa na pohřebišti prodlužována na návrh uživatele, nebrání-li tomu důvody, uvedené v 

článku 5. 

2. Uživatel propůjčeného místa je oprávněn prostřednictvím odborných pracovníků k tomu určených, ukládat 

ostatky zemřelých, provádět exhumaci se souhlasem hygienika, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy 

propůjčeného místa na pohřebišti v souladu s řádem a pokyny správce pohřebiště. 

3. Je-li propůjčeno místo pro hrob, hrobku, musí být stavba uskutečněna do l roku od propůjčení místa. Správa 

hřbitova má možnost odstoupení od smlouvy při nedodržení dohodnutých podmínek a lhůt. 

4. Uživatel je povinen udržovat propůjčené místo v řádném stavu. Zjistí-li správce pohřebiště závady, vyzve 

uživatele, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Pokud není znám trvalý pobyt uživatele, doručí výzvu veřejnou 

vyhláškou, vyvěšenou po dobu 8 týdnů, případně uloženou na hrobě. 

5. Každý, kdo předloží doklad o propůjčení místa na pohřebišti (platební výměr pohřebiště), se považuje za osobu 

oprávněnou disponovat místem a platit úhradu za propůjčení místa na další období. Úkony této osoby se pokládají 

za úkony prováděné uživatelem, pokud uživatel neohlásil správci pohřebiště ztrátu dokladu o propůjčení místa na 



pohřebišti nebo neomezil dispozici s místem jen na svou osobu. V případě ztráty dokladu o propůjčení místa na 

pohřebišti, ověří správce pohřebiště oprávnění uživatele jiným způsobem (netýká se příslušenství hrobů - viz čl. 6). 

6. Zemře-li uživatel před uplynutím doby na kterou bylo místo propůjčeno, přechází právo užívat místo na 

pohřebišti na osoby blízké ve smyslu ustanovení ll6 obč. zák. 

7. Jiná změna před uplynutím doby, na kterou bylo místo propůjčeno je možná jen se souhlasem dosavadního 

oprávněného uživatele a správce pohřebiště. 

8. Propůjčení místa na pohřebišti sjednané v minulosti tzv. "na věčné časy" trvá po dobu existence hřbitova, pokud 

neodporuje podmínkám čl.5/l, nebo odpovídá odst.6. Prodejem je toto právo nepřenosné. 

9. Správa pohřebiště je povinna vést evidenci volných míst. Ob- jednatel nemá nárok na propůjčení určitého místa 

dle svého výběru. 

10. Správce pohřebiště sděluje údaje o uživatelích míst jen v prokazatelně oprávněných případech. 

  

Č l á n e k 5. 

Zánik uživatelského práva 

l. Propůjčení místa na pohřebišti zaniká: 

 a) uplynutím doby na kterou bylo propůjčení místa na pohřebišti sjednáno a zaplaceno 

 b) zrušením pohřebiště či jiným důvodem z obecného zájmu 

2. V Případě,že uživatel neudržuje místo na pohřebišti v řádném stavu (viz čl. 4, odst.5), může správa pohřebiště 

zrušit smlouvu o užívání místa na pohřebišti bez ohledu na to, na jakou dobu bylo místo propůjčeno. 

3. Smlouva zaniká, jestliže uživatel nezaplatil úhradu na další období do 8 týdnů od upozornění správou pohřebiště 

na uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno. Není-li známa adresa uživatele, správa pohřebiště jej upozorní na tuto 

skutečnost veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 3 měsíců. 

  

Č l á n e k 6 

Příslušenství místa na pohřebišti 

l. S hrobovým , hrobkovým a urnovým příslušenstvím místa na pohřebišti (dále jen hrobové zařízení,nebo 

příslušenství) je oprávněn disponovat jen jeho vlastník, zemře-li , přechází vlastnické právo na jeho dědice. 

2. Dojde-li k zániku propůjčení místa na pohřebišti, je vlastník povinen odstranit hrobové zařízení, pokud se nestal 

novým uživatelem tohoto místa nebo se s novým uživatelem nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové 

příslušenství do 8 týdnů ode dne zániku práva k místu. Není-li znám uživatel nebo jeho trvalý pobyt, správce 

pohřebiště jej vyzve veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 8 týdnů. Po uplynutí těchto lhůt je správce pohřebiště 

oprávněn odstranit hrobové příslušenství a uložit je na místě k tomu určeném na náklad a nebezpečí vlastníka. 

Nepřihlásí-li se vlastník do l roku ode dne zániku propůjčení místa, je správce oprávněn s hrobovým zařízením 

naložit jako s věcí opuštěnou. 



3. Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost provozu pohřebiště a neuplynula-li doba, na kterou bylo místo 

na pohřebišti propůjčeno, je správce pohřebiště oprávněn postupovat obdobně podle odstavce 2, pokud vlastník ve 

lhůtě stanovené správcem pohřebiště neprovede potřebnou úpravu. K zániku místa na pohřebišti tím nedochází. 

4. Při provádění úprav na hrobovém zařízení je jeho vlastník povinen vyžádat si povolení správy hřbitova a po 

ukončení práce se postarat o úklid zbylého materiálu a vyčištění prostranství. 

V případě neplnění této podmínky je správce pohřebiště oprávněn postupovat podle odst. 2. 

5. Po uplynutí l roku od zániku práva k místu v případech, kdy není znám vlastník, připadají neodklizená 

příslušenství hrobu do vlastnictví správy pohřebiště. V případě, že je znám vlastník, bude provedeno na jeho náklad 

uskladnění příslušenství hrobu a účtování skladovací poplatek. 

  

Č l á n e k 7 

Způsob ukládání ostatků 

l. Ukládání do hrobů a hrobek 

a) Ostatky zemřelých se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu, pokud důležitý obecný zájem nevyžaduje 

uložení do společného hrobu. 

b) Obecní úřad může na žádost nebo se souhlasem oprávněného uživatele místa povolit po uplynutí tlecí doby (lO 

let), aby do téhož hrobu byli uloženi další mrtví příbuzní, popřípadě i jiné osoby. Před uplynutím tlecí doby mohou 

být do hrobu ukládány ostatky zemřelých jen se souhlasem okresního hygienika a za podmínek jím stanovených. Do 

hrobky lze uložit další ostatky, pokud je v ní volné místo. 

2. Ukládání zpopelněných ostatků 

a) Při ukládání zpopelněných ostatků se Obecní úřad řídí přáním objednavatele. 

b) Zpopelněné ostatky se zásadně ukládají do země (hrobu nebo hrobky) buď ve zvláštních betonových schránkách 

nebo bez nich. Volně se ukládají zpopelněné ostatky tak, že se smísí se zemí a uloží v hrobu nebo jiném místě k 

tomu určeném. 

c) Správa pohřebiště může na základě žádosti uživatele povolit, aby urna byla uložena do výklenku v náhrobku, 

není-li proti tomu námitek z architektonických nebo jiných závažných důvodů. 

  

Č l á n e k 8 

Zřizování a opravy míst propůjčených na pohřebišti 

l. Při zřizování a úpravě místa na pohřebišti je uživatel povinen se řídit podmínkami, stanovenými Obecním úřadem, 

zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměrů ev. tvaru a výzdoby a druhu užitého materiálu. 

2. Na náhrobních deskách nebo jiných místech hrobů není dovoleno umisťovat nápisy a symboly, které by rušily 

důstojnost a pietu pohřebiště. 



3. Zásadně k vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo ke zrušení stavby již existující (hroby,hrobky,rámy aj.) 

je třeba předchozího písemného souhlasu Obecního úřadu. 

4. Stromy a keře lze na propůjčených místech vysazovat a odstraňovat jen na základě písemného souhlasu 

Obecního úřadu. 

  

Č l á n e k 9 

Ustanovení společná, závěrečná a zrušovací 

l. Porušení povinností a zákazů stanovených touto vyhláškou budou posuzována jako přestupek podle zákona ČNR 

č. 2OO/l99O Sb. o přestupcích, nepůjde-li o trestný čin. 

2. Odpovědnost správce pohřebiště za škodu upravují zvláštní předpisy. 

  

Č l á n e k lO 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l.4.l997. 

  

  

Zástupce starostky:        Starostka: 

Miroslav Moule       Ing.Miroslava Součková 

 


