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                 Nařízení obce č. 2/2012 

        ŘÁD VEŘEJNÉHO POHREBIŠTĚ 
města Úvaly 

 
Rada města Úvaly na svém zasedání dne 30.10.2012 usnesením č. R-355/12 vydala dle § 102 odst. 2 
písm. d)  zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  a na základě ust. § 16  odst. 1  
a § 19 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví,  ve znění pozdějších předpisů tento řád veřejného 
pohřebiště (dále jen nařízení) 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Nařízení  upravuje správu pohřebiště města Úvaly na pozemcích KN p.č. 3973, 3974, 3975 a 

3978 k.ú. Úvaly u Prahy, práva a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na 
pohřebišti, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti, a návštěvníků pohřebiště. 

 
2. Použití pojmů : 

 veřejné pohřebiště – dále jen „pohřebiště“ 

 řád veřejného pohřebiště – dále jen „řád“ 

 zákon č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví, v platném znění – dále jen „zákon“ 
 

3. V souladu se stanoviskem okresního hygienika je na základě zákona a dále tímto řádem 
stanovena tlecí doba v délce 15 let.   

 
4. Provozovatelem pohřebiště je město Úvaly sídlem Pražská 276, IČ 240931. 

 
5. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 

 
6. Nedílnou součástí tohoto řádu je příloha č. 1 - ceník nájmů a služeb s nájmem souvisejících. 

 
 

 

Článek 2 
Rozsah poskytovaných služeb 

 
Na pohřebišti jsou poskytovány tyto služby 

a)  nájem místa pro hroby, hrobky, uložení lidských ostatků,využití rozptylové loučky 
b)  zajišťování pohřbívání 
c)  zajišťování provádění exhumací 
d)  zajišťování výkopových prací souvisejících s pohřebnictvím 
e)  správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně 
f)  vedení předepsané odpovídající evidence   
g)  zajišťování likvidace odpadů 
h)  spravování a udržování objektů v majetku provozovatele na pohřebišti 
i)  zveřejňování informací na místě obvyklém pro potřeby veřejnosti 
j) k dispozici je užitková voda 

 



 

Článek 3 
Pravidla užívání pohřebiště 

 
1. Otevírací doba pohřebiště je stanovena následovně 

od 1. listopadu do 30. dubna   8:00 – 17:00 hod 
od 1. května do 31. října   7:00 – 19:30 hod 

V odůvodněných případech lze zpřístupnit pohřebiště mimo otevírací dobu, a to po                                                                                                                
předchozí dohodě s provozovatelem. 

2. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění. 
3. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti dočasně omezit nebo 

zakázat. 
4. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup pouze v doprovodu dospělých osob. 
5. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup zakázán, rovněž je na 

pohřebišti zakázáno požívání těchto látek (např. alkoholické nápoje, tabák). 
6. Je zakázán vstup se psy, kočkami a jinými zvířaty. 
7. Motorová vozidla mohou vjíždět pouze se souhlasem provozovatele a za podmínek 

stanovených provozovatelem. Rovněž je zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových 
bruslích, koloběžkách apod. 

8. Návštěvníci jsou povinni chovat se důstojně a pietně, zejména není dovoleno chovat se hlučně 
a odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby. 

9. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu ze studní a vodovodních výpustí. Rovněž není 
dovoleno tuto vodu odnášet mimo pohřebiště. 

10. Provozovatel může v odůvodněných případech zakázat používání svítidel nebo je omezit. 
11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem správce 

pohřebiště, tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle 
zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 

12. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto respektovat. 
13. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti. 
14. Všechny osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště jsou 

povinny tak činit v souladu se zákonem a dodržovat tento řád. 
15. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve v souladu s platnými právními předpisy:  

a. celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční 
zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem 

b. rozměry v souladu se zákonem 
16. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce, kytice a svíčky lze umísťovat jen 

na místa, která jsou na rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazena. Provozovatel pohřebiště je 
oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst 
odstranit.  

 
 

 

Článek 4 
    Provozovatel pohřebiště 

 
Provozovatel pohřebiště je povinen zejména 
a)    provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto řádem a případně dalšími právními předpisy 
b)   stanovit rovné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro jednotlivé nájemce 
c)   zdržet se ve styku s pozůstalými nešetrného chování 
d)   vést odpovídající evidenci související s provozováním pohřebiště 
e)   zájemcům o uzavření nájemní smlouvy na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a 
evidence volných míst 
f)   v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat v místě obvyklém a dále nájemce 
hrobových míst, pokud je adresa známa 
g)  v případě rušení pohřebiště postupovat podle zákona a bezodkladně informovat všechny 
zúčastněné osoby a vůči veřejnosti splnit informační povinnost 
h)  připravit místa k pronájmu, tato místa pronajímat a provádět obnovu nájmu za podmínek 
stanovených zákonem a řádem tak, aby vznikly ucelené řady či skupiny hrobových míst obdobného 



charakteru a rozměru. Nikdo nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený 
prostor. 
i)  písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím 
skončením. V případě, že není adresa nájemce známa, tato informace je uveřejněna na místě 
obvyklém nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. 
j)  zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, s výjimkou 
případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště. 
k)  prostřednictvím správce pohřebiště předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené hrobové 
místo, které je číselně označeno v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště. 

 

Článek 5 
  Užívání hrobového místa 

 

1) Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi 
provozovatelem pohřebiště a nájemcem. Smlouva musí mít písemnou formu a obsahovat výši 
nájemného a ceny služeb spojených s nájmem. 

2) K uzavření smlouvy je nájemce povinen poskytnout provozovateli veškeré údaje, jejichž vedení 
je předepsáno zákonem. Jedná se zejména o  

 jméno, příjmení, místo a datum narození, rodné číslo a datum úmrtí osoby, jejíž 
pozůstatky se ukládají 

 záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba,jejíž pozůstatky se ukládají, takovou 
nemoc měla  

 jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa 
v případě, že tímto je fyzická osoba 

 obchodní jméno, název firmy, sídlo a IČ nájemce hrobového místa v případě, že tímto je 
právnická osoba 

 údaje o hrobovém zařízení hrobového místa 

 údaje o vlastníku, není – li jím nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý 
pobyt, datum narození 

3) Změny údajů dle odst.2 je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli. 
4) V případě nájmu místa pro hrob musí být doba, na niž se smlouva uzavírá, stanovena tak, aby 

od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba. 
5) Nájem lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení / uložení urny. Rada města má právo omezit 

maximální délku pronájmu. 
6) Podnájem hrobového místa je zakázán. 
7) Platným uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, 

hrobku, urnové místo, a to včetně vybudování hrobového zařízení a následného uložení lidských 
pozůstatků nebo lidských ostatků. Uložení se provádí vždy se se souhlasem provozovatele 
pohřebiště . To vše pouze v souladu s obsahem smlouvy, tímto řádem a pokyny provozovatele. 

8) Nájemní právo lze převést smluvně na třetí osobu pouze prostřednictvím a se souhlasem 
provozovatele.  

9) Nájemce je povinen vlastními náklady zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v souladu 
se smlouvou. 

10) Je-li nájemcem fyzická osoba, právo nájmu přechází na dědice. Je-li nájemcem právnická 
osoba, přechází právo nájmu na právního nástupce. 

11) Jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 
měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzve, má provozovatel právo odstoupit 
od smlouvy. 

12) Pokud nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o 
nájmu, provozovatel může odmítnout pouze v případě, že nájemce neplní řádně své povinnosti 
nebo má-li být pohřebiště zrušeno. 

13) Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení, postupuje provozovatel dle 
§20 zákona. 

14) Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen 
hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. Toto platí 
i v případě, že si původce škody přibral ke své činnosti třetí osobu. 

15) Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa tak, aby hrobové místo svým 
vzhledem nenarušovalo okolí, jeho stav nebránil užívání okolních hrobových míst a zejména pak 
aby nebylo ohroženo zdraví a životy nebo majetek dalších osob. 

16) Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se 
zpopelněnými ostatky lze manipulovat pouze s vědomím provozovatele a nájemce je povinen 
poskytnout provozovateli údaje předepsané § 21 zákona. 



17) Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem. 
18) Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými normami. 
19) Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, 

ponechají na dosavadním místě a při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto 
uloženy pod úroveň hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do žárových 
hrobů bez úředních obalů. 

 

Článek 6 
   Podmínky zřízení hrobového místa 

 
1) Ke zhotovení hrobky, náhrobku nebo jiného hrobového zařízení na pohřebišti nebo k jeho 

úpravě je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po předchozím souhlasu 
provozovatele a za provozovatelem stanovených podmínek. 

2) Při provádění prací na pronajatém hrobovém místě je třeba předchozího souhlasu nájemce a 
práce provádět dle pokynů provozovatele  a v souladu s tímto řádem a zákonem. 

3) Provozovatel může určit 

 rozměry, tvar hrobového zařízení a druh materiálu, 

 minimální hloubku základů, šířku uliček, 

 způsob uložení zeminy a odpadu. 
4) V průběhu zhotovování, údržby nebo odstraňování hrobového zařízení odpovídá nájemce za 

udržování pořádku. Po skončení prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí 
hrobového místa do původního stavu nejpozději do 3 dnů. 

5) Na pronajatém místě lze vysadit strom nebo keř pouze se souhlasem provozovatele. Dřeviny 
vysazené bez tohoto souhlasu mohou být odstraněny na náklad nájemce. 

 

 

Článek 7 
Podmínky ukládání a exhumace 

 
Podmínky pro ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace jsou dány § 22 zákona. 
Rozptyl je zajištěn osobou určenou provozovatelem pohřebišě ve vegetačním období, zpravidla od 
1.4. do 30.9. s ohledem na dostatečnou výškou a hustotou trávníku.  

 
Článek 8 

Přestupky a sankce 
 

1) Jako přestupek bude posuzováno zacházení s lidskými ostatky nebo pozůstatky způsobem 
dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. 

2) Jako přestupek bude posuzováno nezajištění odpovídající údržby pronajatého hrobového 
místa ze strany nájemce i přes písemné upozornění provozovatele. 

3) Za přestupek se nepovažuje jednání dle odst.1 a 2, které je správním deliktem a je 
postižitelné dle zvláštního právního předpisu. 

4) Za přestupky může provozovatel uložit pokutu dle zákona 200/1990 Sb.,o přestupcích a 
zákona 128/2000 Sb.,o obcích.   

 

Článek 9 
Ostatní ustanovení 

 
1) Právní vztahy neupravené tímto řádem se řídí platnou legislativou ČR. 
2) Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí pověřený orgán města. 
3) Výjimky z řádu pohřebiště může dle individuální žádosti povolit rada města. 

 



 
Článek 10 

                             Závěrečná ustanovení 
 

1) Toto nařízení nabývá účinnosti  dne 1.1.2013. 
2) Toto nařízení bylo řádně vyvěšeno na úřední desku dne 2.11.2012 a sejmuto dne  

17.11.2012. 

     3)    Tímto nařízením obce  se zrušuje nařízení obce  č.1/2009 ze dne 23.2.2009. 
 

 
 
 
 
Ing. Michal Breda v.r.     MUDr. Jan Šťastný v.r. 
     místostarosta           starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

Ceník veřejného pohřebiště města Úvaly 

 
Celková cena za pronájem hrobového místa je složena z ceny za nájem pozemku (místa na 
pohřebišti) a z ceny za služby s nájmem místa souvisejícími. 

 
 
Cena za pronájem hrobového místa je stanovena takto: 
 

typ hrobového místa     cena v Kč/rok 
kolumbárium      1,- 
urnový hrob      5,- 
jednohrob                10,- 
dvojhrob                20,- 
hrobka                 30,- 

 
Cena za služby s nájmem místa souvisejícími je stanovena jako cena maximální takto: 

 
180,- Kč za 1 hrobové místo a rok  
 

Celková cena za pronájem hrobového místa se hradí takto: 
-  při uložení urny na období 10 let 
-  při uložení rakve na období 15 let  

 
 
Uložení nebo vyjmutí urny z hrobky nebo rakvového hrobu 
Cena zahrnuje: otevření a uzavření hrobky nebo rakvového hrobu velkou krycí deskou, sestup za 
pomoci žebříku, úpravu vnitřního prostoru, uložení nebo vyjmutí urny, výstup pomocí žebříku, uzavření 
a spárování.       480,- Kč 
 
Uložení nebo vyjmutí urny z urnového hrobu 
Cena zahrnuje: otevření a uzavření urnového hrobu malou krycí deskou, úpravu vnitřního prostoru, 
uložení nebo vyjmutí urny, uzavření a spárování.  320,- Kč 
 
Uložení nebo vyjmutí urny z kolumbárií schránky nebo schránky na hrobě 
Cena zahrnuje: uložení nebo vyjmutí urny.     80,- Kč 
 
Přesypání urny 
Cena zahrnuje: čas na otevření urny, přesypání, uzavření, zalepení urny či obalu, likvidace starého 
obalu.        160,- Kč 
 
Rozptyl za účasti: 
Cena zahrnuje: otevření urny, přesypání do obřadního obalu, přípravu pracovníka, závlahu, likvidaci 
obalu, poměrnou část údržby loučky. 2hod/+ jednorázový poplatek za údržbu louky (2,5 hod) 
        740,- Kč 
 


