Podmínky provádění prací na pohřebišti
1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo i úpravě stavby již existující, zejména
hrobky, náhrobku, rámu je třeba prokazatelný předchozí písemný souhlas správce pohřebiště,
popř. orgánu státní památkové péče, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů.
2. Stavebník, osoby jím pověřené či povinné ze smlouvy o dílo na provedení kamenických či
jiných stavebních prací (podnikatelé), popř. jiné osoby oprávněné k provádění staveb a stavebních
úprav na pohřebišti se musí řídit pokyny správce pohřebiště, pokud jde o rozměry a tvar, pokud
jde o druh použitého materiálu i pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z
hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství. Správce pohřebiště má právo
vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s řádem a jinými obecně platnými
právními předpisy. Osoby shora uvedené tj. stavebník, osoby jím pověřené či povinné ze smlouvy
o dílo na provedení kamenických či jiných stavebních prací (podnikatelé), popř. jiné osoby
oprávněné k provádění staveb a stavebních úprav jsou oprávněny provádět stavby, resp. stavební
úpravy pouze na základě předchozího písemného souhlasu správce pohřebiště.
3. Nájemci jsou povinni dodržovat zejména tyto podmínky:
a/ Rozměr hrobu bude stanoven na místě dohodou mezi uživatelem a správcem.
Všechny součásti musí být pevně spojeny, nejlépe pomocí úhelníků a šroubů nebo čepů.
b/ Dno hrobu musí být umístěno pod terénem, o hloubce dna v místě hrobu
nebo hrobky informujte správce pohřebiště.
c/ Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek, podle dispozic správce
pohřebiště.
d/ Uličky mezi hrobovými místy nesmí nová stavba zužovat, musí být dodržovány dle plánu
hřbitova a dispozic správce pohřebiště.
e/ Prvky musí být sestaveny vodorovně a svisle, v podélném směru minimální spád směrem 8 do
uličky (cesty).
f/ Přední nebo zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadními hranami rámů
sousedních hrobů.
g/ Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy náhrobků mezi sebou kotveny.
h/ Nápisy na hrobech, hrobkách a urnách nesmí být v rozporu s obecně platnými právními
předpisy.
ch/ Každá vrchní stavba hrobového místa bude označena číslem hrobu na plánu hřbitova.
i/ Při rekonstrukci hrobek se zakazuje kotvení či připevňování zařízení ke hřbitovním zdem. Při
stavbě hrobky musí být správci předem dána k odsouhlasení a vyjádření projektová dokumentace,
obsahující technickou zprávu, půdorys, řez s vyznačením jména, adresy nájemce, místo zřízení.
Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na
samostatném základu. Správce vydá souhlas ke zřízení hrobky předem a stanoví další podmínky,
zejména pak:
lhůtu výstavby, zabezpečení stanoviště a jeho okolí proti pádu osob a dále z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví návštěvníků hřbitova, povinnost dozoru při provádění stavby, provádění
průběžných kontrol průběhu stavby a závěrečnou kontrolu dokončeného díla.
Po dokončení stavby hrobky vyzve nájemce (stavebník) správce, aby dílo po technické stránce
převzal a vydal povolení k užívání hrobky a stanovil požadavky na odstranění případných závad a
nedostatků ve stanovené lhůtě.
Současně správce převezme jednu soupravu projektové dokumentace skutečného
provedení hrobky, kterou je povinen uchovávat ve svém archivu.
4. V průběhu stavebních prací je stavebník, popř. jiné osoby, povinen udržovat pořádek, potřebný
stavební materiál, popřípadě stavební stroje a nástroje skladovat na místech a způsobem určeným
správcem pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i jejich části, jakož i
vykopanou zeminu je stavebník povinen ihned po ukončení práce, popřípadě jednotlivých prací

téhož dne odvézt na místo skládky, a to na svůj náklad. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby
nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
5. Po ukončení prací je provádějící stavebník, popř. jiné osoby, povinen postarat se na svůj náklad
o vyčištění okolí a uvedení do původního stavu ve lhůtě 48 hodin, včetně odklizení zbylého
materiálu a zeminy. Ukončení prací je povinen stavebník nahlásit správci pohřebiště. Stavebník
nese ze svého náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze stavebních prací. Pokud tak neučiní
stavebník sám, provede tyto práce správce pohřebiště na náklady stavebníka s tím, že je oprávněn
tyto náklady na něm vymáhat. Správce pohřebiště může za úhradu na nezbytně nutnou dobu
umožnit stavebníkovi užívání vymezeného prostoru nebo zařízení, jako skládku hrobového
příslušenství.
6. Stávající hrobové příslušenství nelze bez prokázání oprávněnosti a bez vědomí správce
pohřebiště odstraňovat, a ze hřbitova odnášet a odvážet.
7. Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému příslušenství je nabyvatel
povinen oznámit správci pohřebiště bez zbytečného odkladu, s doložením nabývacích práv.
8. Nájemce místa na pohřebišti je povinen prokázat správci pohřebiště na jeho žádost své
vlastnické právo k hrobce nebo k hrobovému příslušenství popř. sdělit správci pohřebiště, kdo je
vlastníkem hrobky nebo hrobového příslušenství.
9. Jednoduché práce nutné k udržování pronajatého místa, zejména vysazování květin, úklid,
údržbu hrobů a okolí, provádějí nájemci sami, osoby jim blízké, nebo i jiné osoby a subjekty, jež
byli k takovéto práci nájemci míst pověřeni.
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