Obec Třebušín
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. 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 obce Třebušín
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo obce Třebušín ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Třebušín dne
27.08.2020 pod číslem usnesení 12/19Z/2020.
2. Řád veřejného pohřebiště obec Třebušín vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu
Ústeckého kraje ze dne 17.08.2020, vydaného pod č.j. : KUUK/128233/2020.
3. Provozování pohřebiště je službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
4. Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Třebušín, IČ: 00264555, se sídlem: Třebušín
33, 412 01 Litoměřice, zastoupené starostou obce Danou Legnerovou.
5. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz pohřebiště vlastními prostředky a je zároveň jeho
správcem (dále jen „provozovatel pohřebiště“).

Článek 2
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,
způsob a pravidla užívání zařízení
1. Pohřebiště na pozemku parcele číslo 237/2 v k.ú. Třebušín je místo trvale veřejně přístupné.
Návštěvníci jsou povinni při odchodu z pohřebiště řádně uzavřít vchod.
2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště
nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav,
manipulování s lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod.,
pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
3. Dětem do 10 let věku je povolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
4. Zákaz vjezdu motorových vozidel do prostoru hřbitova.
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5. Po pohřebišti je zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,
skateboardech apod.
6. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo
a řídit se tímto Řádem. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat hlučně,
používat hlasitě mobilní telefony a audio/video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a
jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vstupovat se psy, kočkami a
jinými zvířaty a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou
určeny. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště
zakázán.
7. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu ze studně. Rovněž není
dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
8. Svítidla a svíčky mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat pouze pokud jsou
vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Provozovatel pohřebiště může v
odůvodněných případech používání svítidel a svíček na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení, na zelené pásy
a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky u vchodu na pohřebiště
slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného.
Třídění odpadu, dle uvedených komodit na nádobách.
10. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, které
stanoví tento Řád, nájemní smlouva a provozovatel pohřebiště.
11. Na pohřebišti není dovoleno bez předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště
pořádat presentační akce soukromých a podnikatelských subjektů zaměřené na výkon
následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží.
12. Všechny osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště
jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami
upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád, a to vždy s vědomím provozovatele
pohřebiště nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto Řádu potřeba.

Článek 3
Povinnosti provozovatele pohřebiště, rozsah poskytovaných služeb
1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) do hrobu nebo hrobky pohřbívat pouze lidské pozůstatky nebo ukládat lidské
ostatky a provozovat veřejné pohřebiště v souladu s tímto Řádem a platnými zákony
b) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo
jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během
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svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob
uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli známa.
c) vést evidenci s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví
formou vázané knihy.
d) ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění
dle spisového řádu a spisového a skartačního plánu obce
e) současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných
hrobových míst.
f) 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
g) písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů
před jejím skončením (není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní
tuto informaci na vývěsce v areálu hřbitova nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu)
h) během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoliv
zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit
bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení v
sousedství avšak jen na dobu nezbytně nutnou
2. Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:
a) nájem místa pro hroby, hrobky, urnová místa (dále jen „hrobová místa“)
b) správu a údržbu pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně a oplocení
c) údržbu chodníků a zpevněných ploch, zajišťování sběru, odvozu a likvidace odpadů
d) spravování a udržování majetku obce v areálu pohřebiště (márnice, hlavní kříž,
vývěska, lavičky, studna)
e) zveřejňování informací na vývěsce v prostorách pohřebiště pro potřeby veřejnosti
f) přípravu volných hrobových míst k pronájmu s ohledem k již existujícím tak, aby
vznikly ucelené řady či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů
3. Na pohřebišti obce Třebušín jsou poskytovány doplňkové služby, které nejsou započítány
do ceny nájmu, jako např. manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště, výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
pohřbívání, provádění exhumací a ukládání lidských ostatků. Tyto doplňkové služby jsou
zajišťovány prostřednictvím jiné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (pohřební
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služby). Kamenické práce sjednává nájemce na vlastní náklady u kamenických firem se
souhlasem vlastníka hrobového zařízení.
4. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni,
ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Nejméně den před přijetím lidských
pozůstatků je potřeba předat provozovateli pohřebiště kopii Listu o prohlídce zemřelého,
kterou uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy.
5. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel pohřebiště
postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterální
českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Řešení
všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu
smíření.
Článek č. 4
Nájem hrobového místa, povinnosti nájemce
1. Nájem hrobového místa (dále jen „nájem“) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a
nájemcem (žádost o nájem má písemnou podobu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou
formu a musí mimo jiné obsahovat označení smluvních stran, určení druhu hrobového místa,
jeho rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a
ceny služeb spojených s nájmem jsou stanoveny v ceníku schváleném zastupitelstvem obce
Třebušín.
2. Nájemce je povinen poskytnout provozovateli pohřebiště údaje potřebné pro uzavření
smlouvy (jméno, příjmení, adresu, datum narození a údaje o náhradní kontaktní osobě, údaje
o vlastníkovi hrobového zařízení, je-li nájemci znám; dobrovolné údaje – telefonní číslo, e-mail
aj.) a další údaje pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště dle §
21 zákona o pohřebnictví. Změny těchto údajů je nájemce povinen bez zbytečného odkladu
provozovateli pohřebiště písemně oznámit.
3. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se
smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba
stanovená v článku 6 tohoto Řádu. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na 10 let (tlecí
dobu určena na 15let), po uplynutí této lhůty je možné smlouvu o nájmu prodloužit. Nájem
lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.
4. Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou zemřelý nájemce určil, popřípadě
na svěřenecký 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/manželku, 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.
5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v
následujícím rozsahu:
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a) nejpozději do 3 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 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
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a
ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob; pokud tak nájemce neučiní po
uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele pohřebiště, je tento oprávněn zajistit
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa
e) zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,
odstranění hrobového zařízení (mimo uložených lidských ostatků, ať zpopelněných
nebo nezpopelněných), jinak s ním bude naloženo podle § 1050 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tedy jako s věcí opuštěnou
6. Plánované opravy hrobového zařízení (příp. pořízení nového hrobového zařízení) je jeho
vlastník povinen písemně oznámit provozovateli pohřebiště před zahájením prací i po jejich
skončení, a to s předchozím prokazatelným souhlasem nájemce (je-li nájemcem hrobového
místa jiná osoba než vlastník hrobového zařízení). Na základě oznámených změn hrobového
zařízení bude s nájemcem uzavřen dodatek k nájemní smlouvě. Ihned po ukončení prací je
nájemce povinen uvést hrobové místo a jeho okolí do řádného stavu, nejpozději však do 48
hodin. Toto ustanovení platí i pro likvidaci hrobového zařízení.
7. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem,
tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.
8. Pokud byla hrobka 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
ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). U opuštěného hrobového
zařízení probíhá postup shodně.
9. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení
hrobu od movitých i nemovitých 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.
10. 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
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nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží
se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.
Článek č. 5
Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti a ukládat do nich lidské pozůstatky je oprávněn
pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy
s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky, a to po předchozím
oznámení provozovateli pohřebiště, kterému předloží 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). Obdobně to platí i pro provádění prací spojených se zajišťováním exhumací a
přijímání nezpopelněných lidských ostatků. Kopie předložených dokladů si provozovatel uloží
ve své evidenci.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce
hrobového místa a s vědomím provozovatele pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky,
jinak v ochranném obalu. Obdobně to platí i pro manipulaci s nezpopelněnými a zpopelněnými
ostatky v rámci pohřebiště.
3. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí
provozovatel pohřebiště úhradu nájemného na dobu tlecí 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 provozovatele pohřebiště
o toto místo pečovat.
4. 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
provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné
pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele 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.
5. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je
zakázána.
6. Pro pohřbívání do hrobů 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 použity toxické látky.
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7. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
celodubové nebo z jiných druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka,
nebo kovové s nepropustným dnem.
8. 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 dle určení provozovatele pohřebiště.
Článek č. 6
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na pohřebišti v Třebušín
činí na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 10.6.2020
(č.j. KHSUL 32247/2020) 15 let s vhodností pohřbívání do 3m pod terén, dle
hydrogeologického posudku č. Z-20-6-0-5/MA/005/751 ze dne 8.4.2020, který je přílohou
Řádu.
Článek č. 7
Zřizování hrobového zařízení
1. Zhotovení náhrobku, hrobového zařízení nebo úprava již existujících je po splnění podmínek
dle odst. 6 čl. 4 tohoto Řádu možné za těchto podmínek:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry,
která činí 80 cm
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu
odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
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
2. Důvodu nedostatečného místa v areálu pohřebiště není přípustné zřizování nových hrobek.
Článek č. 8
Dřeviny a lavičky
1. Na hrobovém místě lze vysadit keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele
pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho
souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.
2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce
písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.
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3. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k
jejíž výsadbě nedal souhlas.
4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze 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 ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé
zeleně bez předchozího souhlasu provozovatel.
7. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel, nebo osoba, které k tomu
udělí provozovatel 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 okrášlování hrobových míst a hrobového zařízení
provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené.

Článek č. 9
Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel pohřebiště je oprávněn provádět kontrolu dodržování tohoto Řádu.
2. Za porušení tohoto Řádu může být udělena pokuta až do výše 100.000,- Kč.
3. Záležitosti neupravené tímto Řádem se řídí příslušnými zákony.
4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.
5. Dnem nabytí účinnosti tohoto chváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád
pohřebiště schválený zastupitelstvem obce Třebušín dne 6.12.2004.
6. Tento Řád nabývá účinnosti dne 1.9.2020.
7. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Třebušín po dobu
15-ti dnů a po celou dobu platnosti bude zveřejněn na vývěsce v areálu pohřebiště.
V Třebušíně dne 27.8.2020
starosta obce Třebušín Dana Legnerová
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

03.09.2020
21.09.2020
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