ŘÁD vEŘEJNÉEo r o EŘEBlšTĚ
v oBcl ŘÍcMÁNlcE
zótupitelstvo
obcefucnmjcenasÝénzó.dÁni dne]2.1]'20]5ýydáýáv souladu
s D s t á n o v e n i m 0 ] 5 a 6 ] 0 2čz']j 2t 8 1 2 0 0 0 sobo b c i c h ' v p l a t ! é n a ě n i . a Y s o u l a d !
ao 7Íěněněkleích
5 ustúovenim
sb' o pohřebnicNi
s 16,odst'la s 19zál' č.25ól200l
pohiebišlé'
zálonů'v plahémzněni.iád veiejného
ČlánekI.

ťlodÍi uíaloveď
r) Řád Dprawje !rcvoz veřejnéhopohřebišlě(dále je! .'polůebišlé.)
v obci fucmeice, okJ'
2) Provozoýini veiejnébopohiebištěv Řícnmicích ujišl'uje obec Řicmanře jako službu
je obec fucmanice.IČo oo3749o3.
3) Plovozovat€ l en pohř'ebiště
se sidlemŘjcmanice'
pohiebiíě..)'
Komelského86,Pscóó.10l (dálej eD.'provozolatel
Člá.ckII.
PůsobDost
řádu pohřebiště
Působnoítonoto ňidu se vdanuje na ďeál pohřebiště.jehožsoDč]tlijsou]
misla pÓ ukládánílidských pozúslatků
do hrobúa t]Íobek
. misla pro u]dád]'!i zpopelněnýchlidských osla&ův mách
' 'kolmbánm

č|áneklll'
Přovozni dobapobřebiště
Provoai dob4 v jej inž průběhujepobřebišlě2přiýupněno veřejnoýi, se stárovi tako:
lislopad úno.od8'00hoddo ]?,00hod
březí řijenod 8.00hoddo 20.00bod
v do& círteních svátkú (vánoce' velikonoce' Pdátka zesnulých, Ýčelněpi.dch&ejici
'obotyarde e).'eDobFbiqeprstupnood 8 hoddo 2r bod
v pípadě poaeby zpňsfupíěni vjinou dobu Gř' provádéni pŘci apod') nůže ádateli

čunekrv'

?ořádok ňl pobřcbišli
]) Návšlěvnici polriebištějsou povimi se choÝal důstoj!ěa pietněs o edemm toto nísto'
Neni zde dovoleno chovalse hlučně,pouštětpřenosnénosičezwk\ poživalalkoholické
náloje, obamé a psychotropnílálky. odheolat odpadkynino nádobk iÓmu uěených a
pouŽivatprostorypohiebišlěajebo vybalcni k jiným účelúh,
nežk ja!ýn jsou Určeny'
2) Na pohřebišdje možnése zd'žolal pouze v plovomi době pohřebiitě stanovenéY čIánlu

3) Dói do l0 lelDaji @ pohŘbišlěpiislupPo!^ Í dopro\odudosÉ|é
o$b]"'
4) Na pohicbištěje zil@ piíslupuosoblin podlljren allohÓlu neboPs)thofupni.h |átk a
osÓbánse psy'kočkani
a jinýúizviřaly.
je
pÓhicbišti
5) Na
akázAno jezdiÍ na jkdíich kolech, koloběžkách,s&!(cbodÍdech
a
kolcčkovýchbruslich a j iiýc h podobnýc
h plostiedcích
'
ó) Píslup na Pohiebišlěn.bo dojebo ěásli hůžepfuÝorcvalelpohřebiště2 opnjnéných
důvodů
(eÍmi ůpÉry'náledí.Ýichřice'exhmaa ald')M vymezeooudobuomczil.ebo
jc opiánén^adl. ňebojina* achodnúelékvěilovi darypíp'
7) ProvozoÝalelpohiebišč
j inépledmčly
z plochypohřeb]ště
odstúnil'
8) UkládÁňí.Ádob'nářadIdjjných přednétů
na z€l9.é pásy a mííatolem lÚobovýchníst
9) s{ítilnyá sÝičtyje noáo m pohřebišti
ó^Yěcov.t naj.dnot|iýýchbmbovilh hislcch
jsu
poú lehdy'Polld
vhodnýmzpů$b.mabezp€č.ny poli fuiku po'áfu'
odpov.díoí a škoduPři nedod!že toholopol9nunesenáj.mcc|'!bovéhonisl]a,na
l0)z hygieniclých
pohřebiŠlě
plt voduz vodovodnl
důvodů
nonidovo|eno
v a!eÁ|u
výpsti.
je
Tato voda uÉenar plovoaim účelůn
a na al&áď 4|eně Pii jeji ú.Lžbé
na
Prcnajdýchhobolich miíech'
I l ) Do tonlcjneů uiíěných a hřbilorcn' j. Ďofoo úládát poue odpad2 poht.bištč'
Je
ztázáno odkIádatdo tonrcjn.ruodpadz donácnoď a ch!t' v pípadědoŽenijiného
Ódpaduj. noáro požMovalnálEdu aŽdo výšeúhtádya lyveřni celéhokonlcjneru'
l2)NÁýštěYnÍcinejsu oprávněni provádět jakékoliv Ž4sa.hydo zelcně Yysázené
pmvozovltelefopohiebišlě'vÓetně .ové výsadbyz€leoě' bez soú au prolozovalelc
piemich a vzponíokoÚch alci ía pobŘbišti je noaé E soú|em
l'lořódóní
pÍovozovatle pohřebišlě'Tim n.ni dotč.ra povifuosr ýolavď€l€
předcn oaáňit
shromá'něnípodlezvl&hlho piedphu(2át' č'84/190 sb'' o pnín sbrcmaždbvacim,
ve
předpků),
aěnI PoŽdějších
14)vš.chny osobn !]konávajiclčiniosrira poht€bi&i' souvisd.jícl
se zjjš1ěnlniÁdného
p.ovozu'jsou pov.my čirntot wsouladusc zák' č.2561200lsb' &osú! mi Pávnimi
@mmi' lpaajicími lllowu čimoí' ! lo vždy! v&onim prcvoavát.l.
l5) Motorevávo'ďa nohou pďtovat poue naqhlŽalén pďtovi&i u plotÚlťbitova'
16)Při vělícb stavebnlchúpraýáchhrcbovéhomisra nohou otsmé pisemě PoŽádalo
povolenlÝjezdu'kte!évfdóvá obecniúřadv fucnmicIch'
dočasné

Č|.o.kv'

R@.t s|už€b polkyiovt!ých m pobř.bi|li
g !ás|.duj ic| íúby:
Provozovll.l pohř.b išlč2.J|šťuj
a) prcrÁjcň brcbovýchEíst
b) ved.ni sÚvi9jici cvideícco bmboťch niýah ' o uloŽcnilids}fh osfat|<ů
pohřbií. včetněkoDuikacI a olo|Íi 2elňčý reílu pÓhi.biŠtč
c) sPn'W a údržbu
e) poýolonivj€zdu přcd bninupohiebiště
l) správu a údžbuobjcklĎn. pohiebišli(jlmku na vodu' oPloceni,komÚikae' nánrice'
kolumbó'im)

idvlt,dhoFebet!oe'Řhúr!

pláce souvis.jjcjs pobibenlňa cxnmaci ploířednicsin osob ktomu
8) výkopové
h)
')
j)
k)

Pohibivfui prslŘdniclvin osobl. tonu op.Ávněných
p@vádě.iexhmaci prcŠtř.dnicNím
o$b k tomuopávněných
ukládánizpopelně.ých|i&kýchpoz'lstatldpfus1ředlictvínosobk |omuopÉně.ých
dozo. nadpořádkenía pohřebišti
proýádiplovozovatelpohlebišlé'

Čt.!.kvl.
Poviínosri! čibío.rproÝoŽov.reLpohřGbilll v souvill6t, pro!.jb.n

bÍobo}'.b Etl

je poYilen:
l) PovoŽoÝatelpohiebiŠlě
a) Ptédalnáj€mci ttrobového
nisb (dá]ej.í .'íÁj€mcď.) k uŽiváníqmačenéhrcbovémislo
b) Unožnit nájenci ztl4nl hrcbovéhomIsta nebo Imbky za podnlnek $anovcných
v ělá u D( tobolorÁdu,
o UnoŽnit újemci úlváni hÍobovéhohlsla a nřizni pohřebišlě'ajiíit pilílp
k h'obovénunistu a zd.Žetý ja}ýchtoli á9hů do hmbového
mista nebot'oboÝého
ariaíi sÚimlou Připadú.kdy j. n.zb'tné' úpi' v dltsl.dkÚ Žvebi pohrmy
b.rcd*la.bě ajiýn b.zpečnýa plynulý Prcvoz pohřebišě'n.bo tdy je 6eba p'ovéí
pohřbeni do sou.drIho brcbu' km..osochalsté pnic. n.bo úpňW pohi.biště.
Ý lalovén pípaděje omezenipřisfupulG hrobov{munlstu noŽnépoue po nezbytě
nutnou dobu' Dojd+Ii k z&a.hu do hrobovéhonislo nebo hrobovébÓatlz.íl'
p@vo@vateI
staw.
lohřebištějepovinenjeuvéstdo původnr'lo
4) Hrcbová njsla plovoaÝatel pohřeb'íě'jzuje a připň{je k p'onÁjmul!}. aby vhit|y
!c.l€né řady' oddily čisklpiĎy hrobÚícjnéhocbffikeru a bměó' Nitdo..ná náÍok
na individujlni M.3lění niBo \}m.kný Doíor

Č|án.LvII'

Užlvjnlhrcbového
Dílta' povinnNdííjebcebřobov.boÚfula
l ' Nájen vaitá ú l&hdč snnout] o nájmuh@bov.honi!|'j @!.řcnémeá
povozoEtelm á nÁjemeD' sť ouvamÚi ňn piýmou foúu a hBi obsáovat
pt.snouyýměrutÚob{ čisloltobovéhoňlía' jmém.piijbeni' Ednéčis|oa adEsu
je vázá. zlton.n o ochfuě
nÁj.mc.'pípadněúdaj.poGřné osby' PlovozovateI
2 NÁjemlaiká M ákl.dě sňloury o nÁjnu hrobového
mista'uavle!é nezi
pÍýmÓu
a
nájeňcem'
s!
ouva
nusi
nit
|omu á nui obsatovat
Povozovalel.n
přesíou\'měfu h'obu,čislohmbovéno
jméúo'
přIjn.Íl'
misla
Ďdré čislo! a&€su
n'jcnce' piipádn. úd.jepověřeoé
o$by' PrcÝomvlt€lje váán lton€m o ochmě
]' Pokudbyla2€snu|á o$ba natažm ..b.zp.črou Ífu@t je &ba o toB iďomovat
pÍÓvorcvatel€a uěinitzázíd do ka.ty.
4' smlouvamuí obsahoýat
údajeo hrcbovém
zďlzenI dméhohrcbového
místaa nab}'ací
tilul' Je'li nÁjencéfyzická osob4 přecházlP!áýonodědicÓ Je.li nÁjemcepáhic|tó
osoba.Écházi p!ávona prÁhi náŠtup€'
5' Nezb'1úéje
uý.denivýŠ€újmého ó ccny íUžb' spojffý.h s nÁjmen'výŠ€
iáj.mého a any sl!žcbspořtrýchs nájm.mje sbNv@ c.noýýmýiměm' k.ď
l.ydáváobec'

6' Plahým uÝřenín nájemnismloulTvznikÁnáj.mci pn'ýoďidit naprcnajalém
miíě
fuob.věetněrrybudová!i hrobového
2ďizeni, s následnoumožnoýidoŽit v tomtomisté
pozúíaity
lidské
a oslalk''
7' NájemnIpnívok btrobolému
mis1ulze plevéínaaeúosobupoE prostřdniclvlĎ
pÍoloelatele pohiebií.. součóněs pievodennájennihopdva je dosav'&i nijence a
v|ólrik hmbového
znrni poli!€n Před|o't provozova'.lism|ouwo přeÝodu
uvcd.nýcbÝěci do vlalnicrvijiré osoby.
3' Nájenc€je povinenYlstnim nliklademzjiŠt.ova|
údrŽbu
nlst.
PÓMjaléhobrcbového
v rczslhustMovenén
smlouvou
o n'jmu.
9. PÚloŽovalelmůÉe
od smlouryods|oupil
s Úinrlou sm|ouvy.
kdedosudneup|ynula
llcci dob4jeíliŽ€ nÁjem€ neunndidlužné
nájemé.ebo s nÁjmcmspoje!édo 3 něsicú
odl dn.' kdy byl k lonu prcvoóvďeIem píýnně qz'm'
l0 Pokld si íáj€nce po stončeninájÍu íeod.b.rcbrcbovéziti-ri včeměmy. poíuFje
ProvorcvatelPodle$ 20 pis'g)bod4 a 5 zák' ě' 2561200Isb'
l l ' Dojd.li k zásanudo hlobového
úistaa Ýznikneli íft náj.mci škodaje povin.nji
přibúltřelÍ6obu'
nanÍadit
ten,kdoškodu
Žpúsobil.
a toi v piIPgdé.
žek této
činĎosli
promjatébo
l2' NájcmcejepovinenplovÁdětúdrŽbu
hmbového
mista'zajistit' abyplocha
n.Óbu neurůsb]aplevcl.m' dbál m tÓ. abyí2! t'obov.ho z,fi*ni neon.zova|u'iváni
hrobový.hnjí oíatÍichnójmcúa n€ohÓžoval b€zÉčnosl2ivob neboúajel.kdalšich
osob'Je povile. odímil včs jiŽ poŠkozenou
9ýzdobu'ťýdbu a Piedměty'kte'.
nNšujiesletickývál.dpohiebiště.
13..'e akázáno nmipulovat s lidskýni oslatky'
14 Lidsképozústatl.T
a oíalkyje možroM pohřebištiUldádalpo@ sesoulrlsen
jejicb,
p'onajinatele'Nájemc.je pÍolo2ova|.lipovinr posl.ýovalvékefi:údaje.
jé
ved.ni předepýinozá}onen'
j€'
l5 Náj.nce j€ povinensÚÉl oaač.ni tÚobovýchmiý a íePienisl'ov.ta mpoŠkozovat
|6' Po zánikúnájmuse lidslépoz|i:ía!ky.
o r.ž s p(lvodniíáj.nce neposbrál'pon4haji na
dosoYadninnislě' Pti nájmubrobového
mhla novému
nÁjemcibudout'1o pozús|á&y
v připadělloženIda|ších
Iidskýchpozůslatko
ulož@ypodú'oveňdnafuobu'
N{j.b.. bmbovénoni3l. i. poviDel při u'ívtlí hmbovébonbtl Postupoýaltátlo:
l) lirobovézřizni zřidit v souladtrs uralov.nin čIi'.kurx' ohoro řádu' Před znáj€nim
pncl si qžádal piseniý souhló provozov9téle
poliebištěa tidit * pň ptováděníp@i
2) P.Óvódět údržhuplonljďého hrobovéhomista a Irobo!éhoaízeni v nósledujicim
rcz5aiu a nálledujlcin způsbql
a) N.jpozději do 3 nčsicůod pohibenído brcbu zjistil úpŘw pohřblvacIplcby
b) z.jiín' aby plocha hroboÝéboňisla n.z&ůsralanevhodoýn poros!€o n'núujicim
esletický\zt ed pohŘbištěa p.úběžně
zajištbvatúd.žbu
hrobového
nísla a hfubovího
zaíunI na vlalni n&|ady !al, áby jejich íav n€blánil uŽívfulhrobový.hEíst oýaliich
náj.mcúa dalšichosob'
.) odífuit vč6 aehodnocmékváinovéa jiné dify. odPld z ryboielých svič.k! další
p'.dměty'l(leÍ:n.n]uji 6tctictý vŽlled pohřbiště'Neo<!ífui.li tylo předněly iáj.nce
brcbového
místá'je prvozovat€len PohiébiŠlě
opnáněnto U.init sám'
d) Neprcdlenězajistn opraq hobovéhozatlenJ' pokud j. narušeújeho st.biliL! a
ohrcžujetak zddví' žiÝotynebo najet€k dalšichosob' Pokud lar nájemceneučini,je
p'olozovatel pohlebištěopráběi ajistit beŽpečnoýn! nÁk]dy a Íizilo nájence

]) Do veiejnérkně na lobiebiŠÚ'včelněvýsadbynovévciej!ézcleně.aanovat pou7.se
souhl6en poÝozolatele pohiebiš!ě'hcď můžcve slén souhl6! íanoliÍ podmíntry
výsldby a Egul.ce td.jné alenč.
4) zajistit na ťlaínináll.dy. nejpozdějido dneúoněmi nájmulÚoborthoniía. odí!.něÍi
pod|c$ 25 odí'9 zálon!'
hobo\ého2an2ení
vč.méuÉn'jinal s n'mi budenaloženo
5) oznmoval provozo!.teli Pohi€biště v.ŠkeÉaény údajú'polŘbných pro vcdení
evidencepohhbišlě
vsouladus$ 2! zátona'
plolozovatelem
pohlebišlé
ó) slrpělčce|né
oe..ní hobůFovedené
7) Uložeii lidských PoŽústátků
a lidských oíalkú Debojalékoli dolšinalllidíi snimi
Povádétjo zpúýbem'kteýje v $uladu s člán}Ú vlII, tolDlo řádu.
8) zdrŽoval* m póhř.biíi po@ v pÍovoaídoběslaolené v ó|ijn}uIl' toholořádu,
Cldn.kVIII.
Uk|ádiIílidskýchpozůllalků
rzpop.hěných|i&kýchoí.tkůajejichelbun!re.
pouo se
l) Uloženilidskýchostatkůa lidskýcb pÓzlslalkú do bÚobůmohoubí učinény
poue
pmvo4v.lel'
soúlsen pÍolozo!ďele.Lirlskéosb&y a pozúsúLry
múže
uloŽit
ncuděli'li $úló jiné osbě' a lo poÚ€ po Pňgdániopnu liíu o prolJidce ňívého
2) Exhmfue li&kých poŽůíatků
před upl'bltim drcí doby fiú'e bí učiněoapou. sc
sout óen Kls JnK sc sidlen Y Bmě nebonatidlIi €xnuaci ! t'ts(r1íniirenÍpicds.da
senátunebo sÚní zóíupce. Naklady hladi É'r.kdo o nI poŽÁdál'Pokud jsou lidské
pofuslatkyÝ hlobcc á nemá'I bí Ekcv otcúgnAneni deba k plcmGtěnisouhlasK}ls
JmKFsidleDvBmč'
]) zpopelněre |id5kéostatk' je úoá'é uloŽit B pohřebišliv'dy jm ý sub]s.m
polobElel€
pohn.bišlč.zPú$b€b' heď shoví
4) Plld slušlěnínBtv. do hrcbu nBi bí vIko Éloe pehě a Í!Žle spojenošloub.mse
d{i doběz9 l
5) Pto pohřbivánido htobůmBl býtpoúily lalovéIď!e, kteÉv. stmovené
jiných
spolu s lidslqlÍ'i ostátky' ta. nesmíob$iovat dIly zPvc a
neŇz]ožil.|ných
mď.!iaů kovovédI|yjen omez€ně' ÚPlň !.}ví můžbí polzc z mte.iaújaÍodicvěné
piliny'paPira lÁlty' při ťlobě Ekví.jcjich ná1ěrú.esmi
býtzjcně po!Žityloxické
ó) TlŇI doba st.rcvcĎá prc ukládáni lidských pozůíatkú
do hfubůna pohtebi&iÝobci
ŘÍcnújcečini!o l.t7) Hloby muí splňovatblolbku u]oženlnejfréněl'5 ú md Etvl, ! děÚ Íladlích l0 let
ícjméněl'2 n nadrakvl
8) Boěn]ÝdÁlenÓst n.zi jcdnollivýni húoby
muí bí iejné!ě 30 cm.
Č|.I.l DL
zíúď{nÍ hrobovéno
Zřízfui t potlD|nty pruvldě'l pn.Í M pohř.bitti
]) Podnli].y prc ďIrcnl hroboÝého
ŽařlzcíihrÓbu:'
a) zÁtlady musiodpovidltpůdo'],snýn
Dhěrům dflaa hloubc.z*ladovés!í]' |íe.á.ini
miniháloě 600ňn 'od úronj lerénu'
b) Z]illady pomikú a ni'hrobk'l nNí být zhobv€ny 2doslatčnéúnoseho nate.iáu'
odoltréhoprri pú$b€íi pověl.loshich v|ilt' í'př' z prcíéhob.loíu či Ž.lczobclonu'
kmmého piipadněcih€lrého zdivaa!od'
c) Piedníá adni !ány hlobumBi bý vjcdnépřIm@s i'oy sousdd.b nrcbú.

Ad {Ě'úo

d)
e)
2)
'
.
'
.
3)

Ňebi.

"

ei

ŘillMrc.

vlatlí náhobeka rány nsi bý nezi ýbou je&o'ivě kotlcny.
Při stlvb. na swlovnéml.cnu nBi bý hrcbové,Žiiaí íqnoněmě odstupňoýino
Provobvatel pohřebiště
múŽe
ve ý:n soÚú6u s ziíZlím hÍobového
aiizni sbnovit:
požad'vkyna ochfuu rcl.ně v okoli staý€.išiě h'obového
Žnz€ni
podnlnky pouŽiýj!íkohurikaci pohtebiš(é
způsob
skladováliDateliÁlů'
odpadů
aje.jich
|ikÝidae
po\iínoí do7orupi výí,a\bt a pruběbi konmb pofupu pBc|
Při Pováděni vešk€rÍh pfu' .a pohl€bišti j€ tleba dďr'ovat podninly dobo.lÍulé
prcvozoval.lcmpohřebiíě'&jném:
ÉsÉklÓvatdfutojnoíimlstaa om9eni hhčnýchpEci
prúchodnosti
kohurikace' .hodnltu a pflŠlupukj€dnolliÚm hroborin

n.naruš.vathobo!á nlíá neboja}koliv jiMk omavll pr{va nájemcúttroboÚch misl
ajiíit @hfuu *|eně a koř4ovébo syslému&|fuě
;) Po úon!.ní pnci .a pohlcbiši je rut.o uvéslokoli niŠa kd. byly
!úe p'ovÁděny

ČI.ň.kxI.
Př.íulky

Přesfupkusc dopuíit.n' ldo:
' je nájencen mls1ana pohltbiš'ia nezj i$.uj€ údrŽbu
Fo@jatéhohmbo!éhoo15(.t
. poškoaj. zatíŽenipohi€biště
'aházI s lidskýmiosbtky a pozůst2tlyzpůsobém'
dofýkÁjicimý drjslojnosliz.nřeÉno
Íebomniho clÉíipoa!íllých a vdejlosti.

za přeíupkyuv.dmévýš.12.ulontpokutuaždovýše5o.ooo'.Kč'
j.dnánÍlvedené
Za pi€sfupck sc nepov€žuje
je spdvÓImdelikem,poíižitelnýn
výše,kleÍé
podIe^láětnlhospnívnihopředpisu'
čt.o.k )(II'
oí.l!lultlnovďí
L Právli vzbby' neuPBv€!é tInto láden' Ýzlshujl.Iý k llovozováni pohl.bišlě.se ídj

'looh č.256,200l
sL
2. KonEllu dodržoýinilohotot'idu Fov]ádiPÍovobv{el poh}tbišěprs:1i.d.ic.vlň

výjimly 2 iádu pobřbi\ě nůŽem zá}laděiídividúlni žldostipoyolitAtupitelstvo
obcen.bÓ pověřoý p@oYnIk,
r€nb řád potúebiŠe
v obo ŘIcdmice Mbýu úČmosi pabÁ.rýn dlm nÁs|edujlcim!D díi
vyhlÁšmi'
po *lou dobÚ J.ho p|at'osli v'a*.n ú Pohř.bišd obc.'
Bude
Jeho

vylúášcíovavěš.nh ía úř.dnid.sceobecnlhoúřadu'

-Obec

Řícmanice

a: =!:

.M8r' Liboi slabý

