Město Špindlerův Mlýn 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 města Špindlerův Mlýn
1. Rada města Špindlerův Mlýn ve smyslu § 102 odst. 3 / § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schválila tento Řád veřejného pohřebiště města dne 28.07.2020 pod číslem
usnesení 3/38/2020-RM.
2. Řád veřejného pohřebiště město vydává se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové ze dne 06.08.2020, vydaného pod č.j. : KUKHK-23553/RG/2020

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu
v samostatné působnosti obce.
2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je město Špindlerův Mlýn, IČ: 00278343, se sídlem:
543 51 Špindlerův Mlýn 173, zastoupené starostou města (dále jen „provozovatel“).
3. Pohřebiště města je provozováno na základě Smlouvy o dílo ze dne 01.01.2007 prostřednictvím správce,
kterým je právnická osoba s obchodním názvem Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. IČO: 27487865 se
sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův Mlýn. Jeho kompetence a hlavní činnosti jsou vymezeny v čl. 5
tohoto nařízení.

Článek 2
Působnost řádu pohřebiště
1. Ustanovení tohoto Řádu veřejného pohřebiště (dále jen „Řád“) se vztahují na veřejné pohřebiště ve
Špindlerově Mlýně v k.ú. Špindlerův Mlýn (dále jen „pohřebiště“), na parcele číslo 145, jehož součástí jsou
místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách.
2. Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny zdí.
3. Řád je závazný pro provozovatele, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb,
návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo
nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
4. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí:
samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník.

Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti města Špindlerův Mlýn jsou poskytovány tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa pro uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriích
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře
c) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
d) zajišťování sběru, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů
e) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
f) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti
2. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel a správce pohřebiště
postupovat podle občanského zákoníku.

Článek 4
Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení
1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné a provozní doba je stanovena takto:
V zimním období říjen až březen od 09:00 hodin do 17:00 hodin.
V letním období duben až září od 09:00 hodin do 19:00 hodin.
V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle od 09:00 hodin do 19:00 hodin.
2. Provozovatel nebo správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením.
3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
4. Provozovatel nebo správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo
jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, za sněhu, náledí apod.,
pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních
komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.
5. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
6. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je
zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
7. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele
nebo správce za podmínek stanovených provozovatelem nebo správcem
8. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
9. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,
skateboardech apod.
10. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se
Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a
video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové
nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným
účelům, než k jakým jsou určeny.
11. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel nebo správce může v odůvodněných případech používání
svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
12. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního
a nebezpečného.

13. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
14. Na pohřebišti je zakázáno umísťování reklam.
15. 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 nebo správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím
souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.

Článek 5
Povinnosti provozovatele a správce pohřebiště
1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:
a) Všem zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.
b) Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech
účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou zemřelé osoby,
a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou
vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli nebo správci známa.
c) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví formou
vázané knihy
d) Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště. Stížnosti vyřizuje
provozovatel pohřebiště Správním odborem Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně. Rozhoduje ve sporech
mezi nájemci hrobových míst a správcem.
e) Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst.
Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a
evidence volných míst.
f) 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 v místě na daném pohřebišti
obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
g) V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je
bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.
2. Správce pohřebiště je povinen zejména:
a) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního
orgánu, provádět úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí v
rozsahu stanoveném smlouvou a dbát na úpravu pohřebiště.
b) Zajišťovat sběr a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů biologicky nebezpečných.
c) Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebišti včetně údržby veřejných travnatých ploch.
d) Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací souvisejících se správou
pohřebiště.

Článek 6
Užívání hrobového místa
1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa.
2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi
pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat
určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného.
3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli
pohřebiště zejména tyto údaje: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce
hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo
a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu.
4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit
provozovateli pohřebiště.
5. Nájem pro urnová místa se sjednává zpravidla na dobu 10 let.
6. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele
pohřebiště novou smlouvou.
7. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím
provozovatele.
8. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, tato čísla
nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě
vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení
doby nájmu.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa
a provozovatele.
2. Se zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště může být manipulováno pouze na základě
předchozího souhlasu provozovatele.
3. Zpopelněné lidské ostatky mohou přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na základě
písemného oznámení nájemce hrobového místa.

Článek 8
Sankce
1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené
v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem
dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně provádí exhumaci,

3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona
o pohřebnictví.

Článek 9
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem
o pohřebnictví.
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení
uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí Správní odbor Městského úřadu Špindlerův Mlýn a správce
pohřebiště.
4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.

Článek 10
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště,
schválený Radou města Špindlerův Mlýn dne 28.02.2012 pod číslem usnesení 3/18/2012.

Článek 11
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je účinný dnem 01.09.2020.
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Špindlerův Mlýn po dobu
15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

