Obecn závazná vyhláška Msta Vizovice . 2/2002,
kterou se vydává
ád pohebišt
Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 21. íjna 2002 usnesením . VIII/116/02 vydat na
základ ustanovení § 10 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zízení), v platném znní,
a ustanovení § 19 zákona . 256/2001 Sb., o pohebnictví a o zmn nkterých zákon,
v platném znní, tuto obecn závaznou vyhlášku:
l. 1
Preambule
Msto Vizovice jako provozovatel veejného pohebišt (dále jen „pohebišt”) podle
§ 16 odst. 1 zákona . 256/2001 Sb., o pohebnictví a o zmn nkterých zákon, ve
znní zákona . 479/2001 Sb., (dále jen „zákon”) vydává v souladu s ustanovením
§ 19 citovaného zákona ád veejného pohebišt ( dále jen „ád”).
l. 2
Úvodní ustanovení
(1)

ád upravuje provoz pohebišt ve mst Vizovice.

(2)

Provozovatel pohebišt zajišuje provozování pohebišt v souladu s ustanovením
§ 18 odst. 2 zákona prostednictvím píspvkové organizace Technické služby msta
Vizovice, dále jen „správce pohebišt”.
l. 3
Provozní doba pohebišt
Provozní doba, v jejímž prbhu je pohebišt zpístupnno veejnosti, je stanovena
takto:
v období platnosti letního asu
6 - 21 hod
v období mimo platnost letního asu
7 - 18 hod
Památka zesnulých
vetn pedcházející soboty a nedle
7 - 20 hod
Mimo tuto stanovenou dobu lze pohebišt zpístupnit v odvodnných pípadech
po dohod se správcem pohebišt.
l. 4
Poádek na pohebišti

(1)

Návštvníci pohebišt jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
dstojnosti zemelých nebo mravního cítní pozstalých a veejnosti, zejména chovat
se hlun, pouštt penosné nosie zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu urených a používat
prostory pohebišt a jeho vybavení k jiným úelm než k jakým jsou ureny.

(2)

Na pohebišti je možné se zdržovat pouze v provozní dob pohebišt stanovené v
l.2 tohoto ádu.

(3)

Dti do 10 let mají na pohebišt pístup pouze v doprovodu dosplé osoby.

(4)

Na pohebišt je zakázán pístup podnapilým osobám a osobám se psy, kokami
a jinými zvíaty.

(5)

Na pohebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolobžkách skateboardech
a kolekových bruslích.

(6)

Vozidla (s výjimkou invalidních vozík) mohou na pohebišt vjíždt a zdržovat se
zde pouze se svolením správce pohebišt a pi splnní jím stanovených podmínek.
Vozidla jsou do areálu pohebišt vpouštna nejpozdji 1 hod. ped ukonením
stanovené provozní doby pohebišt a souasn musí vozidlo pohebišt opustit
nejpozdji 30 min. ped ukonením této doby. Chodci mají vždy pednost ped
vozidly.

(7)

Pístup na pohebišt nebo jeho ásti mže správce pohebišt z oprávnných dvod
(terénní úpravy, náledí, vichice, exhumace, atp.) na vymezenou dobu omezit nebo
zakázat.

(8)

Vstup na vsypové a rozptylové louky je pro veejnost zakázán. Vnce a kytice (bez
nádob na vodu) lze umisovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových
k tomuto úelu vyhrazené. Správce pohebišt je oprávnn zvadlé nebo jinak
znehodnocené kvtinové dary pípadn jiné pedmty z tchto míst odstranit.

(9)

Ukládání nádob, náadí a jiných pedmt na zelené pásy a místa kolem hrobových
míst není dovoleno.

(10)

Svítilny a svíky je možno na pohebištích rozsvcovat na jednotlivých hrobových
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným zpsobem zabezpeeny proti vzniku
požáru. Na vsypových a rozptylových loukách je dovoleno rozsvcovat svíky jenom
na vyhrazených plochách. V odvodnných pípadech mže správce
pohebišt používání oteveného ohn omezit nebo zakázat.

(11)

Z hygienických dvod není dovoleno v areálu pohebišt pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Tato voda je urena k provozním úelm správce pohebišt a na
zalévání zelen na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradních obalech z areálu pohebišt.

(12)

Odpadky je teba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohebišti zavedeno
tídní odpadu je nutno tato opatení respektovat.

(13)

Návštvníci nejsou oprávnni provádt jakékoli zásahy do zelen vysazené správcem
pohebišt, vetn nové výsadby zelen, bez jeho souhlasu.

(14)

Poádání pietních a vzpomínkových akcí na pohebišti je možné se souhlasem správce

pohebišt. Tím není dotena povinnost svolavatele pedem oznámit shromáždní
podle zvláštního pedpisu (zák..84/1990 Sb., o právu shromažovacím).
(15)

Na pohebišti je povoleno provádt jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a
takovým zpsobem, který stanoví tento ád.

(16)

Dozor nad poádkem na pohebišti provádí správce pohebišt.
l. 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohebišti
Správce pohebišt poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce
b) pronájem hrobových míst
c) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatk
d) správu a údržbu pohebišt vetn komunikací a okolní zelen v areálu pohebišt
e) správu a údržbu objekt na pohebišti
f) zajišování obsluhy a provozu veejných WC
g) zajišování likvidace odpadu
h) informaní služby
l. 6
innost správce pohebišt v souvislosti s nájmem hrobových míst
Hrobová místa správce pohebišt zizuje a pipravuje k pronájmu tak, aby vznikly
ucelené ady, oddíly i skupiny hrob a hrobek stejného charakteru a rozmr. Nikdo
nemá nárok na individuální umístní mimo vymezený prostor.

l. 7
Ukládání lidských pozstatk a zpopelnných lidských ostatk a jejich exhumace
(1)

Lidské pozstatky je možné do hrob a hrobek ukládat vždy jen se souhlasem správce
pohebišt. Obdobn to platí i o provádní prací spojených se zajišováním exhumací.

(2)

Zpopelnné lidské ostatky je možné uložit na pohebišti vždy jen se souhlasem
správce pohebišt a zpsobem, který stanoví.

(2)

Ped spuštním do hrobu musí být víko rakve pevn a trvale spojeno šroubem se
spodní ástí rakve.

(4)

Pro pohbívání do hrob musí být použity takové rakve, které ve stanovené dob zetlí
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných
materiál, kovové díly jen omezen, výpl rakví mže být pouze z materiál jako
devné piliny, papír a látky, pi výrob rakví a jejich nátr nesmí být zjevn použity
toxické látky.

(5)

Pro pohbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozmry 2,15 x 0,85
m a to:

- celodubové nebo z jiných tvrdých druh dev, do které bude umístna poloviní
zinková vložka, nebo
- kovové s nepropustným dnem.
(6)

Pímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách mže správce pohebišt
provádt pouze se souhlasem krajského hygienika.
l. 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozstatk do hrob iní 18 let.
l. 9
Zizování hrobového zaízení a podmínky provádní prací na pohebišti

(1)

Podmínky pro zízení hrobového zaízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat pdorysným rozmrm díla a hloubce základové spáry,
která iní 600 mm.
b) Základy památník a náhrobk musí být zhotoveny z dostaten únosného
materiálu, odolného proti psobení povtrnosti (nap. z prostého betonu i
železobetonu, kamenného, píp. cihelného zdiva a pod.).
c) Pední a zadní rámy hrobu musí být v jedné pímce s rámy sousedních hrob.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotliv kotveny.
e) Pi stavb na svahovitém terénu musí být hrobové zaízení stejnomrn
odstupováno .

(2)

Podmínky pro zízení hrobového zaízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat potu uvažovaných rakví (max. však 260 cm).
b) Stny musí být vybudovány z porézních materiál (nap. cihly), pokud bude použit
litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) Stny hrobky z porézních materiál musí mít šíku nejmén 30 cm, v pípad užití
litého betonu nejmén 15 cm a musí být izolovány pizdívkou vetn
impregnaních nátr.
d) Dno hrobky mže být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V pípad,
že bude dno vybetonováno, musí být zízen trativod o rozmrech nejmén
40 x 40 cm a hloubce 50 cm vyplnný kamenivem.
e) Zdivo musí být umístno na betonovém základ min. 50 cm vysokém v šíi podle
pedpokládané vyzdívky.
f) Do stn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosníky) musí být
opateny antikorozními nátry a jejich stav musí být kontrolován nejmén
jednou za deset let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístny na
jednotlivá stanovišt. Vstupního otvor a vlastní svtlost hrobky musí být
proveden podle velikosti rakví, nejmén však 220 cm.
i) Na zastropení a uzavení hrobky musí být použity železobetonové peklady, jejich
spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno uložit 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo

umístit krycí desku neprodyšn uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými
trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejmén 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zaízení s výjimkou rám musí být postaveno mimo hlavní
konstrukci hrobky na samostatném základu.
(3)

Správce pohebišt mže ve svém souhlasu se zízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
- zabezpeení místa z hlediska pádu osob a bezpenosti návštvník hbitova
- požadavky na ochranu zelen v okolí stanovišt
- podmínky používání komunikací pohebišt
- zpsob skladování materiál, odpad a jejich likvidace
- povinnost dozoru pi výstavb
- prbžné a závrené kontroly postupu prací.

(4)

Zízenou hrobku pejímá po technické stránce správce pohebišt,který mže pro
trvalé užívání stavby urit
- druh používaných rakví pro pohbení v hrobce
- zpsoby a cyklus revizí hrobky.

(5)

Pi provádní veškerých prací na pohebištích je teba dodržovat podmínky
dohodnuté se správcem pohebišt, zejména
- respektování dstojnosti místa a omezení hluných prací
- neomezování prchodnosti komunikací a pístupu k jednotlivým hrobovým místm
- nenarušování hrobových míst, nebo jakékoli jiné omezování práv nájemc
hrobových míst
- zajištní ochrany zelen, zvlášt koenového systému zelen
- stanovené jízdní trasy a celkovou váhu vozidel s ohledem na únosnost komunikací
- stanovený zpsob napojení na elektrické sít.

(6)

Po ukonení prací na pohebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce provádny,
do pvodního stavu.
l. 10
Sankce
Porušení této obecn závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o pestupcích
a zákona o obcích.
l. 11
Zrušovací ustanovení
Touto obecn závaznou vyhláškou se zrušuje:
1.
2.

Obecn závazná vyhláška msta Vizovice . 2/1995, ád pohebišt
Obecn závazná vyhláška msta Vizovice . 9/1995, kterou se mní obecn
závazná vyhláška msta Vizovice . 2/1995, ád pohebišt
l. 12
Úinnost

Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ing. Vít Sušila
starosta

Mgr. Ludmila Pšeníková
místostarostka

Den vyvšení na úední desku: 29.10.2002
Den sejmutí z úední desky:

14.11.2002

