
Ř ÁD VEŘ EJNÉHO POHŘ EBIŠTĚ
pro hřbitovy v Klatovech a integrovaných obcích

1. Rada Města Klatovy ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště pro hřbitovy v Klatovech a integrovaných obcích dne 
31. 3. 2020, pod číslem usnesení č. 7, bod č. 170/7.

2. Řád veřejného pohřebiště pro hřbitovy v Klatovech a integrovaných obcích vydává Město Klatovy 
po předchozím souhlasu krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni ze dne 20. 4. 2020, vydaného pod 
č. j. PK-RR/1706/20.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samo-
statné působnosti města Klatovy.

2. Zřizovatelem veřejných pohřebišť v Klatovech a v integrovaných obcích je město Klatovy, se sídlem 
Náměstí Míru 62/I, Klatovy, IČO 255 661, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem (dále jen 
provozovatel).

3. Veřejná pohřebiště Klatov a integrovaných obcí jsou provozována na základě Smlouvy o provozování 
veřejného pohřebiště ze dne 10. června 2002 prostřednictvím správce, Technické služby města Klatov, 
příspěvková organizace řízená městem Klatovy, právnická osoba se sídlem Sadová 362/IV. Klatovy, 
IČO 00074942, zastoupené ředitelem Peterem Pošefkou (dále jen správce pohřebiště).

4. Správce pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením Zákona č. 256/2001 Sb. 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím Správy hřbitovů 
a krematoria Klatovy, Čejkova 756/II. Klatovy, zastoupené vedoucím střediska Ivou Pikhartovou Vizingerovou.

5. Ustanovení Řádu veřejného pohřebiště jsou závazná pro všechny osoby, které se zdržují v areálu 
pohřebiště.

6. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na:
źk.ú. Klatovy – p.p.č. 2473/3, 2483/1, 2483/2, 161, stav.p.č. 3702
źk.ú. Klatovy-Hůrka – p.p.č. 1255
źk.ú. Klatovy-Luby – p.p.č. 117/1
źk.ú. Habartice u Obytců – p.p.č. 337
źk.ú. Štěpánovice – p.p.č. – 182/1
źk.ú. Křištín – p.p.č. – 210/3
źk.ú. Kydliny – p.p.č. – 552/2

Článek 2
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa (pro hroby, hrobky, podzemní šachtice, kolumbária, vsypové loučky),
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře,
c) údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě),
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
e) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů,
f) spravování a udržování objektů na pohřebišti,
g) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto Řádu,
h) údržba a úprava společných hrobů, vsypové komory, kostnice a ve sjednaném rozsahu i čestných 

hrobových míst,
i) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti.

Správce pohřebiště poskytuje tyto doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či 
hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu:
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště,
b) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
c) pohřbívání,
d) provádění exhumací,
e) ukládání lidských ostatků,
f) ukládání a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Článek 3
Tlecí doba

Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice 
v Klatovech z 19. 2. 2020 č. j.: KHSPL/3220/21/2020 a v souladu s tímto Řádem pro uložení lidských ostatků 
do hrobů na pohřebišti v Klatovech a integrovaných obcích, byla stanovena tlecí doba s možností pohřbívání 
do standardních hrobů, hlubokých jeden a půl metru:

źpro k. ú. Klatovy – Hůrka – 20 let
źpro k. ú. Klatovy – Luby – 20let
źpro k. ú. Kydliny – 20 let
źpro k. ú. Křištín – 20let
źpro k. ú. Štěpánovice – 20 let
źpro k. ú. Habartice – 20 let
źpro k. ú. Klatovy – 20 let

Tlecí doba se nevztahuje na popelnicové hroby, schránky v kolumbáriích, urnové háje a další úložiště uren 
(schránky na hrobových místech).

Článek 4
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení

Pohřebiště je místo denně veřejně přístupné:
źv zimním období od 1. 10. do 14. 3. od 8.00 hodin do 18.00 hodin
źv letním období od 15. 3. do 30. 9. od 7.00 hodin do 20.00 hodin
źv den Památky zesnulých od 8.00 hodin do 20.00 hodin

1. Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením.
2. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
3. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.
4. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně 

omezit nebo zakázat (např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými 
i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod.), pokud nelze zajistit 
bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací 
pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

5. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
6. Osobám pod vlivem návykových látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání 

alkoholických nápojů a psychotropních látek na pohřebišti.
7. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem správce 

(nahlášení a zapsání se v kanceláři správy hřbitovů) a za podmínek stanovených správcem (dodržování 
vyhrazených jízdních tras, maximální povolená rychlost, omezená doba).

8. Na pohřebišti není dovolena jízda jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. Chodci mají vždy 
přednost před vozidly. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla 

(včetně předcházející soboty a neděle) 

na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je 
zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.

9. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, 
skateboardech apod.

10. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo a vždy se řídit 
Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio 
a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo 
odpadové nádoby.

11. Na pohřebiště je zakázán vstup se psy (kromě vodících) ani jinými zvířaty.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není 

dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
13. Svítidla (např. svítilny, svíčky apod.) mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou 

vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Správce může v odůvodněných případech používání 
svítidel a otevřeného ohně na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

14. Na vsypových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených. Vstup na vsypové 
louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umisťovat jen na určené plochy a způsobem na místě 
určeném (betonové podstavce po okrajích louky).

15. Ukládání nádob, nářadí, plastových lahví a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy 
a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání 
odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění 
odpadu, je nutno toto opatření respektovat. Bez souhlasu správce nelze zřizovat odkládací a úschovné 
prostory v okolí hrobových míst.

16. Návštěvníkům a nájemcům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti, včetně 
nové výsadby zeleně, bez souhlasu správce pohřebiště.

17. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád 
a správce.

18. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu 
správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových 
místech a hrobových zařízeních.

19. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon 
následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí 
vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči 
provozovateli/správci pohřebiště.

20. Smuteční obřadní síň (kostel) slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné rakvi před 
uložením do hrobu, hrobky nebo odvozem ke zpopelnění nebo k rozloučení se zpopelněnými lidskými 
ostatky a to všem občanům, i členům jakékoliv registrované církve, za rovných podmínek. Jiný způsob 
užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit provozovatel/správce jen po vlastním uvážení 
a v souladu se zákonem o pohřebnictví. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity 
obřadů a provozních možností správce.

21. Smuteční obřadní síň (kostel) lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi správcem 
a objednavatelem a za úplatu dle platného ceníku.

22. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny 
tak činit v souladu se Zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, tuto činnost upravujícími, 
dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím správce pohřebiště nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho 
dle tohoto Řádu potřeba.

Článek 5
Povinnosti správce pohřebiště

1. Všem zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.
2. Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech 

účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé 
osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu 
s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli/správci známa.

3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 Zákona o pohřebnictví formou 
vázaných hřbitovních knih a i v elektronické formě na výpočetní technice.

4. Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle archivačního 
a skartačního řádu města.

5. Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště.
6. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. 

Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště 
a evidence volných míst.

7. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu 
známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti 
obvyklém.

8. V případě rušení pohřebiště správce postupuje dle ustanovení § 24 Zákona o pohřebnictví a je bezodkladně 
povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

9. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit, označit schematickým 
plánem, číselně označit, vyčistit) tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již existující hrobová místa. 
Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených Zákonem o pohřeb-
nictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobových míst stejného charakteru 
a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

10. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhuma-
cemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího 
subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.

11. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního 
orgánu, provádět úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí 
v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště a předkládat provozovateli/správci návrhy 
na rozvoj a modernizaci pohřebiště.

12. Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů biologicky 
nebezpečných.

13. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných 
hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

14. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky 
v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto 
Řádem.

15. Písemně nebo telefonicky upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu. Není-li mu trvalý pobyt 
nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém (vyvěšení 
upozornění na sjednání doby nájmu – 1 rok, vyvěšení upozornění na vyklizení hrobového zařízení – 1 rok. 
Poté přivlastnění věci opuštěné.)

16. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového 
místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště (kopání hrobů 
nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství), avšak jen na dobu nezbytně nutnou. Dojde-li 
k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správy hřbitovů a vznikne-li škoda, je správce 
pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

17. Vést evidenci hrobových míst, u kterých skončila doba nájmu a kde si nájemce hrobové zařízení neodebral 
nebo nezajistil prokazatelně jeho odstranění, ač k tomu byl písemně vyzván, a kde skončila oznamovací 
povinnost na místech obvyklých, a tudíž bylo hrobové zařízení jako věc opuštěná, svěřena rozhodnutím 
provozovatele do péče správy hřbitovů. 

Město Klatovy jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 Zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště pro hřbitovy v Klatovech a integrovaných obcích.



Článek 6
Užívání hrobového místa nájemcem – obecné informace

1. Správa pohřebiště vede plán pohřebiště a evidenci volných míst a umožní na požádání občanům, aby 
do něj nahlíželi.

2. Místo na pohřebišti (mimo vsypové jamky a vsypové komory, jelikož se jedná o jednorázový úkon 
s jednorázovým poplatkem dle platného ceníku) se pronajímá na základě smlouvy o nájmu uzavřené mezi 
správcem pohřebiště a nájemcem. Místo pro hrob nebo hrobku se pronajímá minimálně na tlecí dobu 
a místo pro urnu na dobu 10 let od prvního uložení. Provozovatel pohřebiště omezil maximální délku 
plateb za místa na pohřebišti na dobu 10 let (vyjma hrobů s tlecí dobou). Nájemní smlouva je uzavírána 
na dobu max. 10 let a je uzavírána na dobu zaplacení nájmu (vyjma hrobů s tlecí dobou).

3. Nájemce pronajatého místa na pohřebišti je oprávněn užívat toto místo pouze v souladu se smlouvou 
o nájmu místa na pohřebišti. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového 
místa, uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště, který k doplnění a podpisu smlouvy 
může zmocnit správce, a mezi nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat 
identifikační údaje pronajímatele, identifikační údaje nájemce (adresa, telefonní číslo a rodné číslo), 
identifikační údaje kontaktní osoby (adresa, telefonní číslo, rodné číslo), určení druhu hrobového místa, 
jeho rozměry, délku nájmu a výši nájemného (nájem hrobového místa sestává z ceny nájmu nepodnikatel-
sky užívaného pozemku určeného pro pohřbívání a ceny za služby, s tímto nájmem spojené). Podnájem 
hrobového místa je zakázán.

4. Právo nájmu hrobového místa, v případě úmrtí nájemce, 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 těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, 
na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit správci pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro 
správu veřejného pohřebiště. Výše úplaty za nájem místa je stanovena v souladu se zvláštními předpisy 
(zák. 526/1990 Sb. o cenách)a je vybírána při podpisu nájemní smlouvy v hotovosti v kanceláři správce.

5. Užívací právo k hrobovému místu může nájemce převést na jinou osobu jen písemnou formou, prostřed-
nictvím správy hřbitovů. Ujednání nájemce se třetí osobou o převodu užívacích práv k hrobovému místu 
bez vědomí správce pohřebiště se považuje za neplatné.

6. Pronájem místa na pohřebišti sjednané v minulosti tzv. „Na věčné časy“ trvá po dobu existence 
pohřebiště. V případě převodu hrobového místa musí nový nájemce prokázat zakoupení na NDTH (účet, 
předpis), jinak mu nebude NDTH přiznán.

7. Správa pohřebiště pronajme místo na uložení urny do země i v kolumbáriu jen osobě, která urnu již vlastní 
nebo předloží doklad o zpopelnění a urnu si teprve vyzvedne. Bez splnění těchto podmínek nebude místo 
v urnovém háji pronajato. Nájemce je povinen poskytnout správci pohřebiště potřebné údaje pro evidenci 
o uložení lidských pozůstatků a to zejména datum uložení na pohřebiště, jméno a příjmení ukládaného, 
kremační číslo, datum narození, datum úmrtí, datum zpopelnění, rodné číslo apod. Vyjmutí urny ze země 
nebo kolumbária může provést jen nájemce příslušného hrobového místa nebo pověřená osoba po 
domluvě na základě plné moci nebo čestného prohlášení nájemce.

8. Hrobové zařízení je nájemce povinen zřídit v souladu s ustanovením čl. 11. Před zahájením prací je 
nájemce povinen si vyžádat písemný souhlas (povolení pro stavbu hrobového zařízení) správce pohřebiště 
a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsou-
hlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména 
a adresy realizátora záměru. Po dokončení prací požádat správce pohřebiště o technické převzetí a řídit se 
pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobového místa.

9. Provádět údržbu pronajatého místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 1 roku od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa, s ohledem 

na klesání zeminy nebo dle domluvy se správou hřbitovů,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím esteticky 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 na vsypové 
loučce, je správce pohřebiště oprávněn učinit to sám,

d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy 
nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpeč-
nost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení 
na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

10. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně nové výsadby může nájemce zasahovat pouze se souhlasem 
správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

11. Zajistit na vlastní náklady nejpozději do dne ukončení pronájmu hrobového místa odstranění hrobového 
zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 Zákona č. 256/2001 Sb.

12. Oznamovat správci pohřebiště bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů potřebných provedení 
evidence pohřebiště v souladu s § 21 Zákona č. 256/2001 Sb.

13. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti 
nebo jeho části. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou 
informaci ve vývěsce, týkající se upozornění nájemce o skončení doby nájmu nebo skončení nájemní 
smlouvy.

14. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době.
15. Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo a pořádek v jeho bezprostředním okolí, zjistí-li správa 

pohřebiště, že pronajaté místo není udržováno v pořádku, vyzve nájemce, aby je ve stanovené lhůtě uvedl 
do pořádku. Neudržování místa v pořádku je důvodem k neprodloužení nájemní smlouvy.

16. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na záběr opuštěného hrobového místa nebo 
na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa bez souhlasu správy 
hřbitovů.

17. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými 
lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím správce. 

18. Správce pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud 
neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže: 
a) nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy 

ho k tomu provozovatel písemně vyzval (§25, odst. 7, zák. 256/2001 Sb.),
b) bylo-li pohřebiště z obecného zájmu zrušeno (§24 zákona č. 256/2001 Sb.).

19. Hroby, hrobky a urny, které mají kulturní význam, se neodstraňují ani po uplynutí doby, na kterou bylo 
místo pronajato, s výjimkou případů, kdy se pohřebiště ruší.

20. Jestliže nájemci míst po zrušení hrobového místa neumístí v určené lhůtě zpopelněné ostatky na jiném 
pohřebišti, ponechají se ostatky a urny uložené v zemi na místě a urny uložené v kolumbáriích nebo 
náhrobcích se vyberou a popel se uloží ve vsypové komoře.

Užívání urnového háje – část kolumbárium (výklenky)
1. Místo pro uložení urny v kolumbáriu (dále jen výklenek) se pronajímá na základě smlouvy uzavřené mezi 

Technickými službami města Klatov – správa hřbitovů a krematoria (dále jen správce) a nájemcem. První 
doba pronájmu je stanovena na 10 let, dále dle požadavku nájemce.

2. Nájemce je povinen vždy sdělit správci změnu své adresy a adresy náhradního kontaktu.
3. V případě úmrtí nájemce přechází užívací právo dle čl. 6 odst. 4.
4. Správa hřbitova pronajme místo pro uložení ve výklenku jen osobě, která urnu již vlastní nebo předloží 

doklad o zpopelnění a urnu si teprve vyzvedne. Bez splnění těchto podmínek nebude místo ve výklenku 
pronajato.

5. Pokud nájemce nehodlá smlouvu po uplynutí zaplaceného období obnovit je povinen tuto skutečnost 
oznámit správci minimálně jeden měsíc před ukončením platnosti nájemní smlouvy a výklenek vyklidit. 
Neučiní-li tak, provede toto správce na jeho náklady a uloží vyjmuté urny v depozitu krematoria po dobu 
max. 1 roku. Pokud se nájemce v této době nepřihlásí, budou ostatky zesnulých uloženy do vsypové 
komory, odkud je již nelze vydat.

6. Do výklenku se ukládají zpopelněné ostatky v počtu podle velikosti výklenku (výklenek pro 1 – 2 urny 
a výklenek pro 2 – 4 urny). Nelze překročit počet uren pro uložení ve výklenku. Urnu lze do výklenku uložit 
jen se souhlasem nájemce a po nahlášení správci.

7. Nevhodně umístěné předměty, které ruší vzhled kolumbária, odstraní správa hřbitova bez předběžného 
oznámení.

8. Není dovoleno zavěšovat na desky výklenků jakékoliv předměty, ukládat před výklenky nebo pod ně živé či 
umělé květiny, vázy, svíčky, lampičky s olejem, nepietní nebo jinak nevhodné předměty (nerezové desky, 
dlaždice apod.).

9. Není dovoleno vrtání, přitloukání a jiné připevňování předmětů do stěn výklenku a na římsu. 
10. Při uzavírání smlouvy potvrzuje nájemce svým podpisem, že se bude řídit Řádem pohřebiště.

Užívání podzemní šachtice v urnovém háji
1. Místo pro uložení urny v urnovém háji (šachtice do země) se pronajímá na základě smlouvy uzavřené mezi 

Technickými službami města Klatov – správa hřbitovů a krematoria (dále jen správce) a nájemcem. První 
doba pronájmu je stanovena na 10 let, dále dle požadavku nájemce (nejvýše však na dobu 10 let).

2. Předmětem nájmu je prostor daný rozměry ve smlouvě nebo stavebním povolení. Nikdo nemá nárok na 
individuální umístění mimo vymezený prostor nebo zabrat prostor okolo hrobového místa, urnová místa 
vznikají jako ucelené řady, oddíly či skupiny stejného charakteru a rozměrů. Nájemce je povinen udržovat 
hrobové místo na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců. 

3. Nájemce je povinen oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů (např. změna bydliště nebo 
jména) potřebných pro vedení evidence pohřebiště.

4. V případě úmrtí nájemce přechází užívací právo dle čl 6. odst. 4.
5. Správa hřbitova pronajme místo pro uložení urny v šachtici do země jen osobě, která urnu již vlastní nebo 

předloží doklad o zpopelnění a urnu si teprve vyzvedne. Bez splnění těchto podmínek nebude místo 
v urnovém háji (šachtice do země) pronajato. Nájemce má oznamovací povinnost neprodleně nahlásit 
správě hřbitova uložení lidských ostatků (uren) do jednotlivých hrobových míst pro vedení evidence.

6. Pokud nájemce nehodlá smlouvu po uplynutí zaplaceného období obnovit je povinen tuto skutečnost 
oznámit správci minimálně jeden měsíc před ukončením platnosti nájemní smlouvy a urnové místo 
vyklidit. Neučiní-li tak, provede toto správce na jeho náklady a uloží vyjmuté urny v depozitu krematoria 
po dobu max. 1 roku. Pokud se nájemce v této době nepřihlásí, bude proveden vsyp do společného 
pohřebiště, odkud je již nelze vydat.

7. Nevhodně umístěné předměty u jednotlivých hrobových míst, které ruší vzhled urnového háje, odstraní 
správa hřbitovů bez předběžného oznámení nájemci.

8. Není dovoleno překračovat povolené rozměry velikosti hrobového místa (dané nájemní smlouvou) a insta-
lovat individuální ohraničení hrobového místa (plastové obrubníky, ploty, zahrádky, desky, dlaždice apod.).

9. Nájemce je povinen odstraňovat 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 učinit to sám. Neprodleně zajistit opravy hrobového 
zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. 

10. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně nové výsadby na hrobových místech, zasahovat pouze se 
souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace 
veřejné zeleně.

11. Při uzavírání smlouvy potvrzuje nájemce svým podpisem, že se bude řídit Řádem pohřebiště.

Článek 7
Opuštění hrobového místa

1. Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnosti Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebiště 
provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2. Pokud byla hrobka prokazatelně opuštěna před účinností Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz. ustano-
vení § 3056 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště 
(viz. ustanovení § 996 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník). 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 obdobně.

3. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých 
věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené 
do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, 
kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 
občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

4. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu 
hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod 
úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu 
téhož pohřebiště (kostnice) a zpopelněné lidské ostatky do vsypové komory.

5. Při nesplnění bodu 3 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez 
právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště 
možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit a uskladnit a následně 
vyzvat vlastníka, ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese 
vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné 
překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije 
na úhradu nákladů.
Alternativně: Smlouvy o nájmu hrobových míst přímo stanoví, že pokud ke dni skončení sjednané doby 
nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od hrobového zařízení či hrobky, počíná běžet tzv. čekací doba pro 
opuštěnost dle občanského zákoníku.

6. Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli pohřebiště darovat písemnou darovací smlouvou 
při zrušení pronájmu.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků, zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky, ostatky nebo provádět exhumaci 
je oprávněn pouze správce pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy 
s vypravitelem pohřbu a správcem pohřebiště, hodlá na pohřebišti uložit lidské ostatky.

2. Správa hřbitova může se souhlasem nebo na žádost toho, komu bylo místo pro hrob pronajato, povolit, aby 
do téhož hrobu byli uloženi další zemřelí příbuzní, popřípadě jiné blízké osoby, a to po uplynutí tlecí doby. 
Před uplynutím tlecí doby je tak možno učinit jen se souhlasem krajské hygienické stanice nebo nařídí-li 
exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Těla zemřelých smějí do hrobu (hrobky) 
ukládat pouze zaměstnanci správy pohřebiště, nebo se souhlasem správy pohřebiště pracovníci 
odborného podniku.

3. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení správce dbá na to, aby převzetí nezpopel-
něných lidských pozůstatků nebo ostatků bylo doloženo alespoň Listem o prohlídce zemřelého a objed-
návkou s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se 
exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany), u urny stačí předložit doklad o zpopel-
nění, který obsahuje shodné údaje s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro 
evidenci související se správou pohřebiště.

4. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí správce úhradu 
nájemného na dobu tlecí od zvoleného náhradního kontaktu u hrobového místa nebo od vypravitele pohřbu 
nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává 
toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností správce o toto místo pečovat.

5. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby, může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci 
pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu správce pohřebiště.

6. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné 
pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového 
hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem správce pohřebiště. Převoz 
exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozo-
vatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti 
o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby 
uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce 
hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

7. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je zakázáno. 
Výjimky dle individuální žádosti může schválit pouze správce pohřebiště.

8. Všechny rakve určené k pohřbení, včetně exhumační, musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně 
jméno a příjmení zemřelého, datum narození, den pohřbu a název provádějící pohřební služby. Před 
spuštěním rakve do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.



9. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí 
době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální 

2velikosti 0,5 m  držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly 
z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně. Do hrobu nebo hrobky 
lze ukládat lidské pozůstatky nebo ostatky pouze v konečné rakvi, což je pevně zavřená rakev, určená 
k pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva a splňující kritéria pevnosti rakve pro 
pohřbení nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a) zákona o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

10. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce 
rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, 
ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.

11. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.
12. Milodary, vložené do rakve, mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.
13. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, 

do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové rakve nebo rakve dle ČSN Rakve.
14. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.
15. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště 

a způsobem, který stanoví. Popel se ukládá na pohřebišti podle přání zemřelého nebo objednavatele 
pohřbu v urně nebo vsypem. Vsyp se provádí na určitém místě pohřebiště volným smísením popela se 
zemí tak, aby pozůstalí měli možnost vsypu popela dalších členů rodiny, popřípadě jiných osob. Vsypem se 
rozumí jednorázový anonymní úkon s jednorázovým poplatkem (není potřeba nájemní smlouvy) O pro-
vedeném volném smísení popela se zemí vede správa pohřebiště evidenci ve zvláštní knize. Součástí 
evidence je i abecední seznam osob pohřbených tímto způsobem. Podle přání zemřelého nebo objedna-
vatele pohřbu lze uložit popel mimo pohřebiště na místě, které si zvolil.

16. Nebrání-li tomu důvody architektonické nebo jiné důvody hodné zvláštního zřetele, může správa pohře-
biště povolit, aby urna byla uložena do výklenku náhrobku, zpravidla uzavřeného nebo do ochranné 
schránky, bezpečně připevněné k náhrobku. Do hrobového místa, do kterého se nájemce rozhodl již nikdy 
v budoucnu nepohřbívat lze zřídit betonovou schránku na urny. O této skutečnosti se pořídí zápis 
do matriční knihy k hrobovému místu pracovníky správy hřbitovů.

17. Rozhodne-li se nájemce hrobového místa při rekonstrukci zřídit na tomto betonové základy, lze takto učinit 
pouze po předchozím vyjádření správy hřbitovů a jen do takové míry, aby nebylo ohroženo při následném 
pohřbívání sousední hrobové místo. O tomto se pořídí zápis do matriční knihy pracovníkem správy 
hřbitovů, že do takového hrobového místa nebude možno v budoucnosti již nikdy pohřbívat a bude 
využíváno jen pro ukládání uren.

Článek 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem externí pohřební služby

1) Provozovatel externí pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských 
pozůstatků nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, jen pokud správce 
pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu 

nebo hrobky provozovatelem externí pohřební služby, popřípadě správcem pohřebiště pověřenou externí 
firmou,

b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem externí pohřební služby a vypravitelem pohřbu 
o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,

c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti 
vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis 
z živnostenského rejstříku),

d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel externí pohřební služby na vlastní náklad, vlastními 
zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,

e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků 
od zaměstnance provozovatele externí pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,

f) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,
g) návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného místa před 

i po jeho otevření a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.
2) Zaměstnanec externí pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být správcem 

pohřebiště seznámen s Řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi, nezbytnými pro 
bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

3) Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele externí pohřební služby, správce 
pohřebiště je oprávněn kdykoliv:
źzkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy 

proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele externí pohřební služby,
źpožádat o přerušení prací, v takovém případě je zaměstnanec provozovatele externí pohřební služby 

povinen práce neprodleně pozastavit.
4) Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud 

příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
5) Správce pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např. 

bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo 
k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřice, 
dešťových srážek nebo pokrytí povrchu ledem a sněhem.

6) Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 
1,2 m.

7) Správce pohřebiště zajistí při otevření hrobu nebo hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen 
veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

8) Náklady vzniklé správci pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření 
požádal. Správce pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené 
a další související služby.

Článek 10
Dřeviny a lavičky

1) Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce pohřebiště. Jedná se o dřeviny, které by 
v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat 
bezpečnost návštěvníků.

2) Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy.
3) Správce pohřebiště může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce hrobového místa odstranit vysazené 

dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas.
4) Správce pohřebiště může likvidovat vzrostlou zeleň jen při dodržení zvláštního předpisu (viz. zákon o ochraně 

přírody a krajiny).
5) Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.
6) Nájemce hrobového místa ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé 

zeleně bez předchozího souhlasu správce pohřebiště.
7) Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti správce pohřebiště nebo osoba, které k tomu správce 

udělí souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu.
8) Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.
9) Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zařízení provádějí nájemci 

nebo podnikající fyzické či právnické osoby správcem pověřené.

Článek 11
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení kostrového hrobu a urnového hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm,
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti 

působení povětrnostních vlivů (např. z prostého betonu, železobetonu, kamenného nebo cihelného 
zdiva),

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 ve svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnosměrně odstupňováno,
f) zřizovat hrobové zařízení na pronajatém hrobovém místě přísluší nájemci hrobového místa jen s řádným 

Povolením pro stavbu hrobového zařízení, vydaném správou hřbitovů,
g) instalovat hrobové zařízení na pohřebišti přísluší jakékoliv fyzické nebo právnické osobě na základě 

smlouvy s nájemcem hrobového místa a po předchozí konzultaci se správcem pohřebiště; nainstalo-
vané hrobové zařízení schvaluje pracovník správy pohřebiště přímo na dotčeném hrobovém místě; toto 
zařízení se musí shodovat s popisem zařízení v Povolení pro stavbu hrobového zařízení nebo v Povolení 
pro úpravu hrobového zařízení,

h) úpravu stávajícího hrobového zařízení na hrobovém místě nájemce povoluje správce pohřebiště 
po předchozím vydání Povolení pro úpravu hrobového zařízení,

i) hrobové zařízení musí být nájemcem umístěno na hrobovém místě nejpozději do 1 roku od vydání 
Povolení pro stavbu.

2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm),
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být 

z hrobky vyvedena difuzní zátka,
c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 

15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních materiálů,
d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina); v případě, že bude dno vybeto-

nováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40 × 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm 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 220 cm (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 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku 

neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
2k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m ,

l) vlastní hrobové zařízení, s výjimkou rámů, musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samo-
statném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
a) dobu výstavby hrobky,
b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
c) požadavky na ochranu zeleně,
d) podmínky užívání komunikací pohřebiště,
e) způsob skladování materiálů a jejich likvidace,
f) povinnost dozoru při výstavbě,
g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby 
určit:
a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
b) způsoby a cyklus revizí hrobky.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem 
pohřebiště, zejména:
a) respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 12
Sankce

1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) Zákona č. 215/2016 Sb., o některých 
přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky 
uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti 

způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky 

nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně 

provádí exhumaci.
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč ve smyslu § 26 Zákona o pohřeb-

nictví.

Článek 13
Ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto Řádem, vztahující se ke správě pohřebiště, se řídí Zákonem č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení 
uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí provozovatel pohřebiště, městská policie a správce pohřebiště, 
prostřednictvím správy hřbitovů.

4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit správce pohřebiště.
5. Pokud pohřebiště nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek 

nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů a pohřebišť, vztahují 
se na péči o ně zvláštní předpisy.

Článek 14
Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, 
schválený Městskou radou v Klatovech na svém zasedání dne 20. 8. 2002.

Článek 15
Závěrečné ustanovení

1. Tento Řád je účinný dnem 21. 4. 2020.
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Městského úřadu v Klatovech po dobu 15 dnů 

a po celou dobu platnosti tohoto řádu bude vyvěšen na pohřebištích na místě obvyklém.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy

Ing. Václav Chroust
místostarosta města Klatovy
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