
VÝPIS Z     ŘÁDU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ  

Obec Horní Suchá jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o 
pohřebnictví  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  479/2001 Sb.,  dále  jen zákona,  vydává 
v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště, dále jen pohřebiště.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Řád upravuje provoz pohřebiště v Horní Suché při ulici 6. srpna.

PROVOZNÍ DOBA POHŘEBIŠTĚ
Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

od. 1.4.  do 2.11. 7 – 20 hod.
od 3.11. do 31.3. 7 – 18 hod.

POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI
1. Navštěvující  pohřebiště  jsou  povinni  zdržet  se  takového  jednání,  které  by  se  dotýkalo  důstojnosti 

zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chování se hlučně, pouštět přenosné 
nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky,  odhazovat odpadky mimo 
nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště k jiným účelům než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené výše.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích. Jízdní 

kola neopírat o rámy hrobů a náhrobních kamenů.
6. Vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění 

jím stanovených podmínek.
7. Návštěvník  veřejného  pohřebiště  může  používat  toto  zařízení:  WC,  vodovod  a  to  v provozní  době 

stanovené tímto řádem. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa do nádob určených k tomuto 
účelu.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, 

pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
10. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště 

včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
11. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který 

stanoví tento řád.
12. Pořádání pětních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště.
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA POHŘEBIŠTI
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
• výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací
• pohřbívání
• ukládání zpopelněných lidských pozůstatků

(tyto služby provádí firma, která má s provozovatelem za tímto účelem uzavřenou smlouvu)
• pronájem obřadní síně ke smutečním obřadům
• pronájem lednice
• pronájem hrobových míst
• vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských pozůstatků



POVINNOSTI NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA
Nájemce hrobového místa při užívání hrobového místa postupovat takto:
Provádět  údržbu  pronajatého  hrobového  místa  a  hrobového  zařízení  v následujícím  rozsahu  a  tímto 
způsobem:
1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
2. 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 nezabránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které 
narušují estetický vzhled pohřebiště.

4. 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.

5. Po  uplynutí  doby  sjednané  smlouvou  o  nájmu  hrobového  místa  se  tato  musí  obnovit,  jinak  nárok 
k hrobovému místu zanikne.

6. Oznamovat  správci  pohřebiště  veškeré  změny  údajů,  potřebných  pro  vedení  evidence  pohřebiště 
v souladu s § 21 zákona.

TLECÍ DOBA
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 20 let. Schváleno Okresním 
hygienikem v Karviné dne 20.6.2002.

SANKCE
Porušováním článků Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o 
obcích.

Plné znění Řádu veřejného pohřebiště je uloženo k nahlédnutí u správce pohřebiště v kanceláři obřadní 
síně.
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