Městská část Praha 21
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tento

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozní řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště
Újezd nad Lesy, které se rozkládá na pozemku parc. č. 4278 a 4276, v kat. území Újezd nad
Lesy, obci Praha, zapsaném na LV č. 2329 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu (dále jen
„pohřebiště‟)
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 16
odst. (1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon“)

Čl. 2
SPRÁVA POHŘEBIŠTĚ A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
1. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na hřbitov včetně hrobů, hrobek a kolumbárii
2. Pohřebiště spravuje Městská část Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, Odbor VHČ,
správy bytů a údržby (dále jen „provozovatel“).
3. Provozovatel je povinen pečovat v odpovídajícím rozsahu o vnější vzhled pohřebiště,
zejména úpravu cest, výsadbu zeleně, vyprazdňování nádob na odpadky apod.
4. Uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst, hrobek a kolumbárních schránek podle platného
ceníku.
5. Vede evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště podle § 20 písm. c zákona.
6. Místo pro uložení zpopelněných ostatků provozovatel pohřebiště pronajímá na dobu 10 let
od podepsání smlouvy.
7. Umožní-li to poměry na pohřebišti, je správce pohřebiště povinen nájem pronajatého místa
prodloužit na další dobu, a to i opakovaně. Správce pohřebiště však může odmítnout
prodloužení nájmu, pokud není toto místo udržováno.
8. Nikdo nemá nárok na pronájem určitého hrobového místa nebo určité kolumbární schránky,
správce pohřebiště však může vyhovět přání objednatele, umožní-li to poměry na pohřebišti.
9. Je povinen informovat vlastníka náhrobku a ostatního hrobového zařízení, které jejich
vlastník neodstraní nebo neodebere do dne zrušení veřejného pohřebiště nebo do dne
ukončení nájmu, že s nimi bude naloženo jako s věcmi opuštěnými § 20 písm. f) bod 4
zákona.
10. Je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů
před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, zveřejní upozornění
na daném místě na veřejném pohřebišti obvyklém.
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11. Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu
přístup a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa s výjimkou případů, kdy je
bezodkladně nutné zajistit bezpečí a plynulý provoz pohřebiště.

Čl. 3
UKLÁDÁNÍ DO HROBŮ, HROBEK A KOLUMBÁRNÍCH SCHRÁNEK
Hygienická stanicí hl. m. Prahy, Pracoviště Praha 9, Měšická 646 vydala toto stanovisko
k provozování veřejného pohřebiště, č.j. 538/03/P09/-HK/Dr.Z, ze dne 11.2.2003 o pohřbívání:
Souhlasí s provozováním veřejného pohřebiště v Praze 21 – Újezd nad Lesy pouze pro ukládání
zpopelněných lidských pozůstatků.
Výjimku podle § 23 odst. 2 zákona, může udělit orgán, který o zákazu pohřbívání rozhodoval.
1. Lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti, popřípadě exhumovat vždy jen se
souhlasem provozovatele a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání a exhumace
na daném veřejném pohřebišti na základě doložení úmrtního listu.
2. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze
provozovatel pohřebiště nebo osoba uvedena v Čl. 9 tohoto řádu nebo provozovatel pohřební
služby a to způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání a exhumace na daném
veřejném pohřebišti - § 4a odst. 2 zákona.
3. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění v rámci hrobky,
nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.
4. Velikost urnového hrobu je 0,70 m x 1 m. Boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí
činit nejméně 0,3 m, maximálně 0,4 m. Nové hroby na ukládání do země o velikosti 2 m2 až 3
m2 nebo 3 m2 až 6 m2 a hrobky se nezřizují.

Čl. 4
PROVOZNÍ DOBA POHŘEBIŠTĚ
1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
květen až říjen od 7 do 21 hodin a v měsících listopad až duben od 8 do 19 hodin, v období
svatodušních, vánočních a velikonočních svátků bude provozní doba nepřetržitá. Mimo tuto
dobu platí zákaz vstupu veřejnosti na hřbitov i v případě, že nebudou uzamčena vchodová
vrátka. Provozní dobu může správce změnit, ale změnu musí zveřejnit nejméně 30 dnů
předem na místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém.
2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo
jeho část dočasně omezit nebo zakázat (například v době provádění terénních úprav,
exhumací, za sněhu, náledí apod.) pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
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Čl. 5
PŘÍSTUP NA POHŘEBIŠTĚ
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takových jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména se nesmí
chovat hlučně, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpad
mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům,
než k jakým jsou určeny.
2. Dětem do 10 let je přístup dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Motorová a jiná vozidla (s výjimkou invalidních vozíků), mohou na pohřebiště vjíždět a
zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele a při splnění jím stanovených podmínek.
4. Návštěvníci jsou povinni se chovat na pohřebišti způsobem odpovídající úctě k tomuto místu.
Není dovoleno: KOUŘIT, ODHAZOVAT ODPADKY, ZPŮSOBOVAT HLUK, VODIT PSY apod.

Čl. 6
POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI
1. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a
studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě
zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu z areálu pohřebiště.
2. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
3. Odpadky a další předměty (uschlé květiny, věnce) musí být odkládány pouze do kontejneru
u pohřebiště. Nepotřebné stavební díly náhrobků je povinen každý, kdo takovou úpravu
provádí, si z pohřebiště odvézt na vlastní náklady.
4. Do kontejneru je zakázáno odkládat odpad, který nepochází z pohřebiště.
5. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno.
6. Nájemci nejsou oprávnění provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem
pohřebiště, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.

Čl. 7
NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA, HROBKY A KOLUMBÁRIA, POVINNOSTI NÁJEMCE
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu místa, uzavřené mezi
provozovatelem jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva musí mít písemnou formu a
musí obsahovat výši nájemného.
2. Z hygienických důvodů není povoleno na pohřebišti v Újezdě nad Lesy pohřbívat zesnulé do
země.
3. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa
v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré
změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště. V případě ztráty
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kontaktu hrozí nebezpečí zrušení užívacího práva k hrobovému místu, pokud nebude
prodloužena nájemní smlouva včas.
4. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní,
je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobového místa. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa
nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
5. 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.
6. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním
místě a budou uloženy do společného hrobu téhož pohřebiště.
7. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště
způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. V kolumbárních schránkách je zákaz rozsvěcení svíček z důvodu nebezpečí vzniku požáru a
praskání skla schránky. Poškození či rozbití skla si nájemce na vlastní náklady opraví sám.
9. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno přemisťovat urny z pronajaté kolumbární schránky
do jiné.
10. V případě úmrtí nájemce přechází právo nájmu hrobového místa na osobu, kterou nájemce
určil, popřípadě na svěřenský fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a neníli přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo
nájmu na osoby uvedené v §25 odst. 5 zákona o pohřebnictví.

Čl. 8
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ URNY
1. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem
provozovatele pohřebiště, při předložení úmrtního listu a způsobem, který provozovatel
stanoví.

Čl. 9
OPRÁVNĚNÁ OSOBA K ČL. 3 ODST. 2
1. a) Pohřební služba, která má s provozovatelem uzavřenu rámcovou smlouvu.
b) Jiná osoba, která má s provozovatelem uzavřenu rámcovou smlouvu nebo
jednorázové povolení.
2. Provozovatel pohřebiště má právo podle § 19 odst. 2 písm. I zákona kdykoliv provést
dohled nad oprávněnou osobou.
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ČI. 10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Porušení ustanovení tohoto řádu bude považováno za přestupek a stíháno dle zákona ( §
26 a §27 zák. č. 256/2001 Sb.).

2.

Tento řád veřejného pohřebiště byl odsouhlasen usnesením č. RMČ84/1506/18 dne 28. 8.
2018 a nabývá platnosti dnem 1. listopadu 2018. Tímto dnem se ruší platnost předchozího
provozního řádu ze dne 1. listopadu 2017.

3.

Magistrát hl. m. Prahy tento řád schválil pod č.j. MHMP 1493238/2018.

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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