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ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 
 
Obec jako provozovatel a správce 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. vydává  v souladu 
s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště. Zastupitelstvo obce Borová schválilo řád 
veřejného pohřebiště dne 23.10.2002. 
 
Článek 1. 
Správa pohřebiště 

1. Řád upravuje provoz pohřebišť: 
- u katolického kostela Sv. Markéty v Borové, parcela číslo 1, k.ú. Borová u Poličky, 

vlastník pozemku Církev římskokatolická. 
- u evangelického kostela v Borové, parcela číslo 47, k.ú. Borová u Poličky, vlastník 

pozemku Církev evangelická. 
2. Správcem tohoto pohřebiště a zároveň provozovatelem je Obec Borová 
3. Správce pohřebiště pečuje o jeho čistotu a vzhled, o místa bez nájemců, o travnaté a parkové 

plochy. Provádí běžnou údržbu komunikací, cest, chodníků, společných zařízení, výsadbu zeleně a 
inženýrských sítí. 

4. Správce pohřebiště dohlíží na dodržování řádu. Předkládá návrhy na rozvoj, modernizaci a 
rozšiřování pohřebiště. 

 
Článek 2. 
Působnost řádu pohřebiště 
1. Ustanovení této směrnice se vztahuje na areál pohřebiště v Borové jehož součástí jsou: 

- místa pro jednohroby a  dvojhroby 
- hrobky 
- místa pro dětské hroby 
- památníky a kříže 

 
2. Řád pohřebiště /dále jen řád/ je závazný pro správce pohřebiště, vlastníka a dále pro subjekty 
zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových míst, 
návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí 
různé práce.  
 
Článek 3. 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby: 
a/ výkopové práce související s pohřbením a exhumací prostřednictvím oprávněné osoby Františka 
Pražana, Borová č.p. 21, dle živnostenského listu ev . číslo 360902-3817-00. 
b/ pronájem hrobových míst 
c/ vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků 
d/ správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště 
e/ zajišťuje likvidaci odpadu 
 
Článek 4. 
Povinnosti správce 
1. Správce pohřebiště je povinen 
a/ předat nájemci hrobového místa /dále jen „nájemce“/ k užívání vyznačené, číselně označené hrobové 
místo 
b/ umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 6. 
c/ umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému 
místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení 
s výjimkou případů, kdy je nezbytné například v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný 
a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské 
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práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze 
po nezbytně nutnou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce 
pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu. 
 
2. Hrobové místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, 
oddíly, či skupiny hrobů a hrobek stejného  charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální 
umístění mimo vymezený prostor. 
 
Článek 5. 
Povinnosti nájemce 

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 6 veřejného řádu pohřebiště. Před 
zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho 
pokyny. Po dokončení prací požádat správce pohřebiště o převzetí. 

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a 
následujícím způsobem: 

a/ Nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa 
b/ Zajistit aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled 
pohřebiště a v průběhu 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 na určené místo.  Je nepřípustné odkládat sklenice, 
plechovky a jiné předměty v zelených pásech za pomníky. 
d/ 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. 
3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění 

hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle paragrafu 25 odstavce 9 zákona 
číslo 256/2001 Sb.  

4. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště 
v souladu s § 21 zákona číslo 256/2001 Sb.  

5. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném 
pohřebišti. 

6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen 
způsobem, který je uveden v článku 7.  

 
Článek 6. 
Stavby na pohřebišti 

1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky, 
náhrobku, rámu je zapotřebí prokazatelný souhlas správce pohřebiště, tím však není nahrazeno 
povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů. Dále se 
musí nájemce, stavebník, pracovník apod. podřídit pokynům správce pohřebiště a to pokud jde o 
rozměry a tvar, druh použitého stavebního materiálu a o dodržení základních všeobecných 
podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství. 

 
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení – hrobu: 

a/ Základy pod pomníky musí být provedeny do nezamrzající hloubky, to je minimálně 60 cm pod 
úrovní terénu a musejí být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám pak do hloubky 
minimálně 30 cm pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí přesahovat do  
pohřbívací plochy. 
b/ Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody. O její výšce v místě informuje 
správce pohřebiště. 
c/ Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů. 
d/ Uličky mezi hrobkami musí být dodržovány dle plánu hřbitova a dispozic správce pohřebiště. 
e/ Stěny a zadní strany rámů musí být souběžně s předními a zadními hranami rámů sousedních 
hrobů. 
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f/ Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny 
g/ Nápisy na hrobech nesmí být v rozporu s jinými obecně právními předpisy 
h/ Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného 
proti působení povětrnostních podmínek např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného 
příp. cihelného zdiva apod. 

3. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení – hrobky 
a/ Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví /maximálně však 260 
cm/. 
b/ Stěny musí být vybodovány z porézních materiálů /např.cihly/, pokud bude použit litý beton, 
musí být vyvedena z hrobky 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 nátěrů. 
d/ Dno hrobky může být bez betonového pokryvu /pouze kopaná zemina/. V případě, že bude dno 
vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 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. 
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. 
ch/ Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry            
zality betonem a povrch zaizolován. 
i/ Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí 
desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely. 
j/ Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2. 
k/ Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, 
na samostatném základě. 

4. V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat 
na místech a způsobem určeným správcem hřbitova. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i 
jejich části, jakož i vykopanou zeminu je stavebník povinen nejpozději před přerušením práce 
téhož dne odvést na místo skládky, určené správcem pohřebiště a to na svůj náklad. Cesty na 
pohřebišti a uličky mezi hroby nelze používat k jiným účelům než komunikačním a nelze 
omezovat jejich průchodnost. 

5. Po ukončení prací je provádějící pracovník povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí 
uvedením do původního stavu nejpozději ve lhůtě 48 hodin, včetně uklízení zbylého materiálu a 
zeminy. Ukončení práce je povinen stavebník nahlásit správci pohřebiště. Stavební nese náklady 
na likvidaci a  odvoz stavebních prací, jakož i náklady spojené s používáním zařízení pohřebiště 
dle ceníku správce. 

6. Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí správce pohřebiště a bez prokázání 
oprávněnosti odstraňovat, odnášet ani odvážet. 

7. Vlastnické právo k hrobce nebo k hrobovému příslušenství, jeho převod nebo přechod je nájemce 
místa na pohřebišti nebo nový nabyvatel povinen prokazatelně oznámit správci pohřebiště bez 
zbytečného odkladu a to i na jeho vyžádání. 

 
Článek 7. 
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správcem pověřená osoba dle článku 3. 
písmene a. 

2. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat požadavky § 22 zákona č. 256/2001 Sb.  
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno 

zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spouštěním do hrobu musí víko rakve pevně a 
trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve. 
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4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu 

s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové 
díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při 
výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky. 

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to 
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka 

nebo 
- kovové s nepropustným dnem. 
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobech a hrobkách může správce         
.     pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.  

 
Článek 8. 
Tlecí doba 
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí dle stanoviska okresního hygienika 
ze dne 15.10.2002  -  10 let. 
 
Článek 9. 
Přístup a pořádek na pohřebišti 

1. Pohřebiště je veřejně přístupné denně od 7.00 do 22.00 hodin. 
2. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část 

dostatečně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, stavebních činností 
apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období 
nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebišť v zájmu plynulého provozu. 

3. Dětem do 10 let je povolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob. 
4. Osobám podnapilým je vstup na pohřebiště zakázán. 
5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem 

správce pohřebiště. Na pohřebišti je povolena jízda vozíků invalidních občanů. 
6. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových 

bruslích. 
7. Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno se na pohřebišti chovat hlučně, používat tranzistorových 

přijímačů, kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo 
odpadové nádoby, vodit psy a jiná zvířata. 

8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a 
studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při 
údržbě na pronajatých hrobových místech.  

9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, 
včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. 

 
Článek 10. 
Sankce 
Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích. 
 
Článek 11. 
Ostatní ustanovení 
Vzniklé spory a případná povolení výjimek z tohoto řádu řeší správce. 
 
 
Článek 12. 
Závěrečná ustanovení 
Tento řád  nabývá účinnosti dne  23.10.2002                       
 
 
 
………………………………….    …………………………………. 
                     starosta               místostarosta 


