
Obec Velhartice 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 § 19 zákona o pohřebnictví

Řád veřejného pohřebiště obce Velhartice

Rada obce Velhartice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen Řád) dne 
26.5.2020, usnesením č. 279.

Řád se vydává se souhlasem Krajského úřadu Plzeňského kraje vydaného dne 03.06.2020, čj. PK-
RR/2200/20.

Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu 
v samostatné působnosti obce.
Vlastníkem i provozovatelem veřejného pohřebiště je: Obec Velhartice, Velhartice 134, 34142 
Kolinec, IČ 00256242, DIČ CZ00256242.

Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště ve Velharticích (parc. č. 207 v k.ú. 
Velhartice) a veřejné pohřebiště v Horách Matky Boží (parc. č. 1 a 2 v k.ú. Hory Matky Boží a parc. 
č. 457/2 v k.ú. Drouhavec), jejichž součástí jsou: místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů 
nebo hrobek, místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách.

1. Nájem hrobového místa se sjednává uzavřením písemné smlouvy, podmínky pronájmu jsou 
stejné pro všechny osoby.

2. Na pohřebištích jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
nájem hrobového místa pro hroby, hrobky, uložení lidských ostatků v urnách, správa a údržba 
pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře, údržba páteřních komunikací a 
zpevněných ploch (v létě i v zimě), vedení předepsané evidence související s provozováním 
pohřebiště, zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů, vykonávání dozoru nad 
dodržováním tohoto řádu, údržba a úprava společných hrobů, zveřejňování informací v místě na 
daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti.

3. 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 maxim. velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti 
nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky 
vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů (např. 
dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů (oblečení zemřelého) látky nejlépe bez 
chemických příměsí. K výrobě rakví a jejich nátěru nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla 
obsahující složky škodlivých látek.
Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do 
které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo rakve dle ČSN. Maximální rozměry rakví 
v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šířku 0,85 m.

4. Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě nejméně po dobu 10 let. Tato 
tlecí doba je stanovena na základě výsledků hydrogeologického průzkumu provedeného RNDr. 
Milošem Čeledou z února 2020 a stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, 
pracoviště Klatovy, ze dne 2.3.2020, čj. KHSPL/4778/21/2020 (pro hřbitov Velhartice), a 
stanoviska ze dne 3.3.2020, čj. KHSPL/5609/21/2020 (pro hřbitov Hory Matky Boží). Hloubka 
hrobu pro uložení lidských pozůstatků musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 
metru, u mladších dětí nejméně 1,2 metru. Boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit 
nejméně 0,3 metru. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské 



pozůstatky, pokud je možné umístit je nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a 
vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 metr. 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 příslušné orgány.

5. Zřizování nových hrobek není dovoleno. Opravy a rekonstrukce stávajících hrobek se 
musí řídit platnými právními předpisy. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení mimo hrobky 
určuje provozovatel v rozsahu: rozměry, tvar hrobového zařízení, popř. druh použitého materiálu, 
minim. hloubku základů, šířku uličky mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu 
při zřizování hrobového zařízení, jeho opravě a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí 
být mezi sebou pevně kotveny, základy musí být provedeny z dostatečně únosného materiálu do 
nezamrzající hloubky 80 cm (beton, kamenné zdivo). 

6. V rámci zachování pořádku a důstojnosti na pohřebišti platí pro návštěvníky 
pohřebiště tyto podmínky: zdržet se hlučného chování, pohybu po hrobových místech nebo 
zařízeních, odkládání odpadků mimo vyhrazené místo, nevstupovat na pohřebiště se zvířaty, neničit 
ani svým chováním neohrozit cizí hrobová zařízení, dětem do 10 let věku je dovolen vstup na 
pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby, nevstupovat na pohřebiště pod vlivem alkoholu, 
návykových a psychotropních látek, je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti, 
vjíždět na pohřebiště s motorovým vozidlem lze jen s předchozím písemným souhlasem 
provozovatele, je zakázáno pohybovat se na pohřebišti na kolech, koloběžkách, kolečkových 
bruslích apod., na pohřebištích je zakázáno kouření, není dovoleno odnášet vodu z vodovodu na 
pohřebišti mimo něj, rozsvěcování a umisťování svítidel na pohřebišti je dovoleno jen pokud jsou 
vhodně zabezpečena proti vzniku požáru, ukládání nádob a dalších předmětů včetně dílů hrobového 
zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno, není dovoleno pořádat na 
pohřebišti presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro nájemce 
či prodej zboží, všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro 
nájemce, musí toto oznámit písemně předem provozovateli.

7. Provozovatel pohřebiště a další osoby vykonávající činnosti související se zajištěním 
řádného provozu veřejného pohřebiště jsou povinni: zdržet se nešetrného chování vůči 
pozůstalým, vést evidenci související s provozováním pohřebiště (vázaná kniha nebo elektronická 
forma), dle skartačního řádu obce ukládat Listy o prohlídce zemřelého a doklady o zpopelnění, 
udržovat aktuální plán pohřebiště s evidencí volných hrobových míst, připravit k pronájmu nová 
hrobová místa, provádět obnovu nájmu stávajících hrobových míst, zajišťovat údržbu zeleně a 
dalších ploch na pohřebišti, úklid cest a chodníků, údržbu oplocení a inženýrských sítí, zajišťovat 
sběr, třídění a likvidaci odpadů z pohřebiště, písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby 
nájmu nejméně 90 dnů před skončením, není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce známo, uveřejní 
tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém nejméně 60 dnů před skončením sjednané 
doby nájmu.

8. Nájemce hrobového místa má tyto povinnosti: poskytnout pronajímateli pro uzavření 
smlouvy o nájmu hrobového místa mimo svých osobních také údaje o zemřelém (jméno, příjmení, 
datum a místo narození, datum a místo úmrtí, List o prohlídce zemřelého), údaje o jiných lidských 
pozůstatcích nebo ostatcích ve výše uvedeném rozsahu a dále údaje o datu a způsobu jejich uložení, 
číslo hrobového místa, hloubku pohřbení, druh rakve, vložky do rakve, transportního vaku, u 
lidských ostatků druh a číslo urny; záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky uložené 
do hrobu nebo hrobky byly touto nemocí nakaženy, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a další 
kontakty na osoby, které budou v případě smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat 
v nájmu; změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bezodkladně písemně 
oznámit provozovateli pohřebiště; nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu 
pouze prostřednictvím provozovatele novou smlouvou – dosavadní nájemce a vlastník hrobového 
zařízení předloží provozovateli smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, 
nezůstávají-li nadále v jeho vlastnictví; odůvodněné uložení konstrukce pro ukládání vykopané 
zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na vedlejším hrobě prováděné jen po 
nezbytně nutnou dobu nejsou omezením práva nájemce (§ 25 zákona o pohřebnictví), vznikne-li 
škoda, je škůdce (příp. přibraná 3. osoba) povinen uvést hrobové místo do původního stavu nebo 
nahradit škodu; nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a 



zařízení (do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobu, zajistit 
nezarůstání plochy nevhodným porostem, u travního porostu zajistit sečení tak, aby porost nedosáhl 
květenství, odstraňovat včas znehodnocené květinové a jiné dary, které by narušovaly estetický 
vzhled pohřebiště – neodstraní-li tyto předměty nájemce, je provozovatel oprávněn tak učinit sám); 
neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení v případě, že jeho stabilita ohrožuje zdraví, životy 
nebo majetek dalších osob; neodkládat ani neopírat díly hrobového zařízení o sousední hrobová 
místa; je zakázáno manipulovat s lidskými ostatky – manipulace a ukládání zpopelněných ostatků 
na pohřebiště je možná pouze s vědomím provozovatele; nájemce je povinen strpět číselné označení 
hrobových míst provedeném provozovatelem, tato čísla nepřemisťovat, nepoškozovat a nepoužívat 
k jiným účelům; při skončení nájmu předá nájemce do 30 dnů vyklizené hrobové místo, vezme si 
vše kromě uložených lidských ostatků zpopelněných i nezpopelněných, neboť tyto nejsou věcí dle § 
493 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po zániku nájmu se zpopelněné i nezpopelněné 
ostatky ponechají na dosavadním místě, při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou 
v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu, příp. do společného hrobu téhož 
pohřebiště.

9. Veřejné pohřebiště je přístupné návštěvníkům pouze v době denního světla, mimo tuto dobu 
je vstup na pohřebiště na vlastní nebezpečí.

10. Veřejné pohřebiště není omezeno v důsledku územního rozhodnutí.
11. Veřejné pohřebiště není provozováno jinou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou.
12. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení 

lidských pozůstatků nebo ostatků pouze pokud provozovatel od něj obdrží v dostatečném časovém 
předstihu: písemnou žádost/objednávku vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a vlastníka hrobového 
zařízení o tuto službu, prohlášení pracovníka pohřební služby, který bude hrob otvírat, že je 
seznámen s předpisy BOZP. Provozovatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat průběh prací, stav 
výkopu a pažení, přítomnost druhého pracovníka pohřební služby.

13. Na pohřebišti je zakázáno vysazovat dřeviny – budoucí vzrostlé stromy, keře lze 
vysazovat pouze za předpokladu, že budou udržovány v maximálním vzrůstu do 1 m. Popínavé 
rostliny lze pěstovat pouze v rozsahu nájemcova hrobového místa, rostlina nesmí zasahovat na 
vedlejší hrobová místa, do uliček, oplocení pohřebiště. 

14. Právní vztahy neupravené tímto řádem vztahující se k provozování veřejného pohřebiště se 
řídí zákonem o pohřebnictví.

Vydáno radou obce Velhartice dne 26.5.2020, usnesení č. 279

………………………………
Ing. Václav Jarošík, starosta




