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OBEC KLADRUBY
obecně závazná Vyh1áška č. |2 /2002

zĎlupite|stvo obce Kladfuby podle s loodst' a)a q 34odst 2 pisn i) zátola č 123/2000 sb.'
oobc ichavsouladus$ 19záko lač 25ó1200| sb 'opohřebnictv i  aozněněněkterýchzákofu.|
lcznéD]zákona č .]79/200l sb. scllÝálilodng//.4/. .2002 usnesenimč, '/ť]2002lento

RADVEREJNEHO POHREBISTE

Čl.LDek ]
Úvodnjustaíoveni

] 'RádupÉvujep loýoŽVéie jnéhopohřeb ištěnapozenko!éparc € l eč1645vkúK]adrubyU
sliibra (dá|e jen polrřebiště)

2 obec KLldrubyje prolozovate|en leřejlého po|liobiště podlo š |6 odí | Zíkom Ú
256/200l sb spráýÚ veic]néhÓ pohiebiíé !}konivá obeoniúřadý Khdrubech (d'ilcjcD

]. tohiebiíěje rozdě]eío ílhtbÍov, umový háj arozpty|ovou |oll{u

1Ustanovcniřádujsonzávaznípronávštěvdkypohiébištěvóetněosob,be.ézdePováději

Čiáíek 2
!Íovoznj doba polÚcbišlě

t ltovozui doba, vjcjiDŽ průběhujc pohiebišlě přislupné ýelejnosti, se slanoVí takLo:
a)  od |  4  do309 od 7oo do20oo hod in
b)od lL0do l l l  od3oodo13oohod i !

Č|ánck 3
Poiádek na pobřeblšLi

l Nívšlěvnici pohilbištějsou povinni zdržet se takové|lojednáni, kleÍé |ry se dotýkaIo
důsbjnoýi zdniclých nelro iÍavnil$.íěni pozůsta|ýoh a Veiejnosli 'n ajména
chovatschIučně. pouštér přenosné uosičc zvÚku' kouiil' poŽilal alkololickc nápoje'
onrannré a psyclrotÍopni |álky' odhazovat odpadky nlimo nádob k tonD Úlča'ýchi
pou'val prcíory pohřebiýě ajeho vylraveni kjjný'n účelůn'' než k']akýDrjsou UÍčeny



2-

2 Na pohiebiiLjje nrcžnézdÍžovat se p.uzé v provozni době polfebiíě stanovené v článku 2

3 Dčljdo l0leI Draji ní pohřcbiště pijsluP louze V doprovodu dosPó]é osoby
4 Napohiebj!1ě]e7diázánPiisluplodíá'jLýmosobána os.báÚ s.Psy. koĚkanriajjllýlňi

5 Na Pohiebjšti je zakázáDo jczdil íl]izdniclr kolcch' kÓ|oběžkíoh, skatc]roardcch a
kolcčko!ý.lr bfusljch
6 voz|dla G výjlnrkou inVaIid!ich voziků) nbhou Da polriebišló vjiždě. azdrŽolat sc zdo pouzc
scsou l l Lase  sprívcepoh icb jšt iap i i sp l  ěn i j i rnía loýct rýcINdmjnck  chodc in la . ] j  ýž ly
piedloý přcd vozidly
7 |rihlup Dl pohiebLště Dc]ro dojeho dáýinlúŽe spÍívc. !ohiebiště z oplávnčných důvodů
(ieÍóDiupÍavy. !á|cdi' Vic]liice, *hunracc ald ) MVymezenou dobuomezí iebo zakllzat
8 víuPDa rozplyLovou |oulkuje prc veřcjjroí zakízír vélÚakrtice(bEnádotrnalodL)
lze urnisťovatje| na nrGto' klcróje na rozptylové ]oučce k tonu vyhmzc|ó splavcc Pohře|rií.
]c oP.áv!ěn zvad1é mbojnjal zr]ehodnocc!ó kvč|ijloVé dnry. kylicc' včnce a]n]ak iélNlr ni

v ozdoby a dckoÍace |lib' jinó picdllěty z rěchIo Djjsl odírx ' ] |o i z h.olro!ých nrist' pokud
]Úši cÍc!cký vzh]ed Dohicb]ně
9 UkládíDi Dádob' n'iadi rjinich piednětť| Da Žo]ťné pá5y a n]isla kolcn hrobových nrisl rclj

l0 sliljLny a s!i.kyjc nroŽno na pohiébiíich rczsvěcovat najednot]Lvých h|obových nj]ýeťh
pÓtrzť tchdy' Pokudjsou ýhodným způsobe|r zabczPečcnv prÓlivzniku požífu Nl rozplt|o!é
loučcc]cdovol.no IoŽsvčcÓvat sviěkyjcDoir Mwhlazených p|ochách v odůvÓdnóných
přip.dcc]j DůŽc sll{Ýco pÓhřbjitě pouŽivátriol.vi.nóho ohně (svičck Řj ) oňezn ieb. zrkjyil
l I  Nx  |o l r i cb ln j  J .  Unný.na Dídd n l  lodu TúovodajeUÍče|akp.ovozo iÍučcLůnj\T iVo.
pohřebjštča na znlcvxnl zcLcŇ Pn údžtrě zcLcnó n!|funqatých ]uobovýclr D!ýoch JeZlkiziro
od|.šel vodJ v nlůÍadnich obilcchzffeálu llohiebišt'
|2 odpaJkyje|ieb! odk]ídal naíaNÝcdJLmjía
l]] N'vj|čVDjcjne]sou opáv!čtrj prcvá ěLjj(iko]i zásahy do ze]eně Ýysazenó správcell
])oi]iťbii|ě, vóctně novó výsadby ŽeIcné. bÝjcho souhrasu
l4 I,oiidÍtripIehich a !lPonrírkových akci M pÓhřebištije nloác sc soullIased q'íýce
pohi.b|íó Tn trelidÓtčenl povinnos svolaýl(o]ePiedem ozníjnit s|nomažděniPldLe
zvLiitniho piodpÉu (zík č 34/l990sb, o pÍáVtr ítonl'dova.jfi. Ve zDěni pozdějšich

]5 Na pÓbiebijti]c povoIeno proýádělj réL(oliprácc pouzo ý takové'n rÓzsahu l rakovýn)
způsolrcnr' klcjý ýrŇvjlento iíd,
]6 Do7ornad poiídkcntM pohiobini Prcvídi sP|ílce pohiebiště

Člínck 4
Rozsah nuželj Poskylovanýc| na pohieb'íl

spÍivce pohictjiště poskylu]c ze]nléna nisIedujici íužby
a) Pfuií]ém hrcbovýclr 'nht
b) vcdeDisouviscjici c!idclcco 1!obovýlb o]istecll ao uloŽeniIjdských oíltků
c) spr'Ýu iud'žb! Pohicbj!těvóctlěko|runikúia okolni ze]c|ě v arcí|u pohilbjnó
d) s]'.tvu n údÍžbU ob.]cklů napohi.b njl]ionruDjkace' o!|oceni.zdi, |nPLd)
e) za]išťováni 1ikvidaceodp u



č|á|ck 5
Povinnosti a ěinnosl sp'álce pollřebišlě
V souvislosti s uár jnon hlobovýc|j fi [t

l, spÍávce polrřebištěje povnren
n) picdal níj.mcihrobové mhto (dálcjen ',iájemcé.) k užiýáni vyznačené' čiselně

ozDače!ó hÍobo!ó misto ( U ýsypu je lyznačcno toto |]islo pouze v dokuneilaoiledené
provomvatelejn pohřebiíěJ

b) ufuožinňijémd zřizení hroboýiho zai]zonihrÓbu nebo hÍobky za podnrinek
shnovenýcll v č|ánku 8

o unožnil Dá]cmci uži!áIi]oho hrÓbÓvého misla azaiizeni pohicbiŠtě.zljisljt piistup ke
hro]rovónru mktu azdržetse]akýČhko|izásahů do lrÍobovebo nliŠarcbo hÍobového
zatizeni sÚ'mkoupřipadú, k'l} jc nczbynÉ' nlli v důs|edkužive]ni pohromy.
bczodkladnč zjistit bczpečný a pl}nulý provoz pohicbiště' lebo kdyje iic|ra Prcvéý
pohř(reDjdo sousednilro lrobu. kanrcDosochaiské práceneboúpŘvu pohřcbištč
v takovéú plipaděje oDrezcniPihtu] ke h.obÓvéfuU m^.o možDé pouze po nezbylnč
lutnou dobU' dojde.ljk zásahudo hloI]ového mjstalebo |lroboVého zařizenivi'jou
správco pÓhiebiýě n vznikIališkoda. je s!Íávce pohiebiště po!inen hroboVé nriýo uvóí
do původDiho ýavu

2 HÍÓbÓýá foista správce Pohieb]ště zřizuje apiipravujek prÓnájfoU tak, aby vznikly ucelctré
iady. oddi|yči skupnly hrÓbů a hÍobek stejného chaÍaktefu t rozmě.ů NikdÓ neminárok na
indiýidual UnÍŠěni frimo vymczený prcýor

Člinck6
Ukládítri |idských pozůstatků a zpolclně!ých

lidskýolr oýďků a]ejicb exhunaoe

l Lidské pozůslatky může do lrrobů ukládat pouze polriebni služba']iná osobajen s
souhlnsenr spráýcc, obdoběLo pIatii o plollldénipraoi spojených sezajišťovínjD1

2 zpopelnéné l'dské ost k}jc možnc uIoŽit M pohřebiíi vždy]en se soulrlascm sprívcc
pohicbištč a způsobcnl' klťqistunovi (uÍna ncbo mzpt]'|) Rozptýlenipopeh nl
Iozptylové louce bude PrÓ\tdcno s picdbčŽnýDr piscDrný'n solhlasefr slÍávce
pohřebiště Po pnvcdcnirczplý|etripope|a správce vydá potvÍzoniapÍolede zápis do

] NezPopc|nč|ó |idskcoýatfy musi býl uLožcly V hrobčpolleci do!u' Vjz' č]ánek?
4 VšochuyÍakvcl|čofukpohibeninusi bíoznačeny šlltkem obsúuj icih fujnjnláhri

jnlóno zenrie|ého' da|Ufu dalozeniaden polribu Piod spušlěni do hrobu nusi bí Ýiko
fukVé pevně a h'ale spo]elo íoubc0r se qrodniÚísli'ú!e

5 PrÓ pÓhibivÁni do hÍobú musi bí DouŽny IakÓVé rakýé, ktéré ve stanovenétleci do]rě
zedi spoIu s lidskýnri ostatky. lzn rcsfuj obsahovat diIy z PVc ajjných nďoz]oŽncllýcll
m]leriíLů' koVové diIyjen oDrczcně, výplň 'akÝi nůže být pouze z jnateiá|ů'jlko
dievěnéPiliny. papiÍa |átky' přivýtobě iakviajejjolr nátó.ů nesnibýt použjIytoxickc



Č|ánek 7
Ttec idoba

Tlocidobě starcveDápro ukládáli lidských pÓŽůstatků do hÍobůčini l0let

C . .uc^t
zljzovánj hrobového zlřizeni a podmjnky prc'áděni

pÍaci tra pohřeb'št1

I Piiziizovánia únfuVé fuGta na pohieblštije nájenrce Povinen řidit sc podnrinkami
sti novc trý nn provozovate|e nr polriebl ště, zejnénapokudjde o povahu úpravy. roaněryatýaÍ
!ýZdobt a dfuh UŽitcho nalorjálu

2 Podminky prÓ zřizeni hÍobÓvého zařizBňih.obu
a) zá|hdy íusibý| ploÝedeiy do neaforzájioi h|oubkya dimenzoýány sezřeteleh na

úlosnost půdy. zákIadové zdivo nesmi piesanovat do polrřbivaci ploclry
b) předni a zadni rámy hrobu nrmibí zásadDě navzíjeDv]odnepřhnce s Íánry soLsedtrich

,  c )  ! |aýDjDáhÍo]rcka lánynNs]býmcz isebou]ednot l i věko lveny
d) přistalbě na slahovltéur teÍénu nrusjbý hÍobové zaiizori stejnomě|ně odŠlpňo!áno

v c) Uliůky nezihrÓby (h'tbklDl)' kte.étvořjsouóástveřejjrého proímnsivihibitovn, na6i
bý Dejméně3o cnr šřoké Na hi]rilovč' nebo.]eho čásli' kde nebyIa laIo podnlinka !
nnnu|ostidodÉenq]c m'né při|ruýit Lakové usPoiádáli' žc ulička zůslává zachována
Vždy alospoň mczi d!o]icefi hroLů(hlobek), úy ke kúdéĎU z nich byj Ýoh]ý piistup
k povÍchu h.obu (hobky) vždy 2]odDc de]šj ajedlé kralšiírany

0 nrezijednot|iýými lrrc]ry (lrlobkmj) nusi býl pod povÍchcm zcměncjmé!éó0 cnršřokó
picpaželi Gtěny. púda)

ó Pro polrřbiváli do lrÍobct]c uutno pouŽí Ialve s maxinláhnni roznólt 2'15 x 0'85 m ̂

. mlodÚbo!énebÓ zjilýcl' 'lldých dnLhů diev' dÓ klérébudoUbhtěno pÓlÓvični
z1nko!l !|ožka nebo

. kovolcsnopropuínymdnen
7 Lidské pozůsuúy může do hÍobů uk]ádit pouze pohřebi] služba, jináosobajen se

souh lasem správc e, obdobnéto pkti io pro!ádšnipmcispojených senjišťovánim

] Podniiky lro zřizoni hrob oÝéh o zalizeni hÍobky:
a) hloÚbka Ýýkolu musi odnoÝidal počtu zýažovaných uloženýchrakvi (foaxir]álně však

b) sěnymusibývybudoványzpoléznichmaloiálů(napi ci|l|y)' pokud budc pouŽjt |jlý
belÓn' nusibýt vyvcdoly z lfobky JilirŽnizátka.

c) stěny hÍobky z poÍéznich nateriálů lluý ňíšjřitre]méné]]och' vpiipadě ÚŽiti1itého
be|onu ňejméně ]5 cm, a mlsi býL izo|oli'ny piizdivlio!' vúe|lě inp'eg|úIich nálě'r]



d) Dno fuoLJky8úžc být bez betonového po(ryn ('ouze kopatrá 4mina) VpijPidě'žc
bude dno !]'tjctonÓvino. musi býtziizctr l|árivod o Íoznlělech nc]móně40 x 40 mn l
h]ouirce 50 cň. vyph]ě|ýÚťnáži

c] Zdjlo nrusitjýl ufuiíéno na be|oDoliDr zák|adě min 50 cm lysokÓln! šin podlc
piedpokládatré vyzdivky
Dostěn djobky nrusibýt zlbudoli|y !ýUpniotvory s ňad|v
Kovové pNry V hlobcc (ravorzy PÍo uložeDi nkvj a srropDi nosiče) fuusi být opatieny
nntIkorozli'nioitěIyajeji.híavnrusiLrýt kont|o1ován ncjnóněiednou n lo Léi
ZN! opéni hrc]rky j e dutné pÍovésI t{k' aby D1ohl]' |ri'1rakÝe lehce umktěiy najcdtrol]]Vá
. f o l o ' j 'é s  n  k ' ' l ' p 1 ' o | \ /  a  4  \é l o .  | ' | o ' l J '  - '  | r '  F '  ' ' i - . o ' '

n

h)

, Nazastropmjauzaviénihrobkynusibípoožityželezobelonovépick|ad}'je]iclrspáÍy
zdIity betonem a povlch zaizo1ÓVltn

]) NlzŇDpcni]eňutnopoužjt20c zcfiiny sloužici Jako pachová Ž.t].! nebo umht]t
.. kryc1 dosku neprodyšně uzavirajici hrobku' se sp'ramj vylmc]enýni tNa|ý!li Úne]y
k) Nomoíýlopu nusi být nejméDě lookgna l m2
l) vlastninrobové zaiizoDi s výjnnkou ríÍů musibýl poýave|o ůIfoo h]avnikoiýfu[ci

hlobky. Da s ňostalnén2ák]adé

sp. r ,  .  o . .eL  :  c  I  i ?p  \e .  c r '  .o 'h t " r  . c  n  zenrm t , rook j  I  I  o . r
. dobu výstavby h@bky
. zabezpeÓeDimhhz h|cdkka l).du osob a bézpečnosti níýíěvniků hibnÓva
. požadnvky trl oc]hru zc|cně v oko|l ílvenjště
. podi1inky poUŽivíni konutriklci !ohicbiíě. způsob skladováli ate|i'1ů' odpúů ajejjclr li(vidare
. loÝDnoýdozofu pn výýav(Jě
. pruběžné a zá!čÍečné koutÍo|y postupu praci

5 ZňzfuQ lrrcbk'U přejinipo toch.ické stránce spnivco polfebiště' kÍeď fuůže pro rBaié

dr . r l  po l r i .  n i .  '  r . J  t  o  poh . , .  .  t . roo . .
způsoby a c}klus Ícvjzi hÍobky

Dokunlc!{acispojenou sezřizcnim lrobkyjesprávce pohřebišlě povjňen aEhivoýll

6 Pň provádéni veškc.ých pDci Da polric]riíichje tiebx dod'žovatpodnnlkydohodnutc
sPlavcen poItiob jš1ě. zejnina

. ÍcsDektováni dúýojloýi a hista o omezeňi h|uč!ých pracj

. reo'rrezovaIi prů.hodnoíi kofuunikaci apiGtupu k.rcdnotiiVýnr hÍobovýDr

nemnlšovíúi hÍoboltcll fu ist nebo jakéko]L jiné omezováni pÍáv |á]emců

. aj1šténioclrrany zeIeně' koicnoVého syslÚn 2e]eně

7fÓ uko|icnipmci íl pohieb štije nutno uvósl okoli mhta. kde by|y pÍlicc proýáděny, do



clánek 9
zí.ik níjnu hrobového nlsta

Nájem hÍobového úista na pohiebišti zÚiká pokud (viz cilace zálona č.25ó2001 sb'' s 25

a) uplyneli doba' m L1ďou byk sjennfua nájefiíi snlouýa a neby] Podán návlb níjemce
.a prodloužgni smIouq'

b) íáj.mcé ieudlžuje plofujalé nisto na pobiebišti v iád'ém staw (čl' 7)' i když ná
ájem o nájem brobovóho mísla na dalši obdobi

d 'ájence ngaplatil úhmdu Ža služby spojené s nájmen do 3 něsíců odo díq kdy ho
k tomu provozovatel písenně vydal

d) háli býtvďejné pohiebištěnšeno podle 5 24odlt lákona

Článek ]o
Sankcc

Porušeni rďo obecíé závu né lal íšky bude poíihováno podle zákona o přestupcich a zákona o

clánek ] ]
zrušovaci uslanowni

l' zrušuj€ ý obecně áve.á v],bláška č 3/199? Říd p@ pohiebiíěv Kladrubeoh, kteránabyla

1l
Y J:

clánck ]2
' Úóinnost

I Ta'o qh|áika nabývá Liinnosli paLíJd} m o0eT M']edLj:..ň po.jJj'fr.vy1|á5en VyhIašend
by|. \JJésenim fu Uledn| des.e o aec| 'no ni^d' rK|zd\ae.ndnc 'u,1 '!í''10!]!'


