
 
 

 

Rada města Uherský Brod 

 

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 
 

Město Uherský Brod jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, (dále jen zákon) ve znění zákona č. 479/2001 
Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona po předchozím souhlasu Krajského úřadu ve 
Zlíně ze dne 15.05.2017 pod čj. KUZL 32435/2017 následující Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).  
 
 

I. PROVOZNÍ DOBA POHŘEBIŠTĚ 
 
1) Ustanovení tohoto řádu se vztahují na pohřebiště: 

a)  „starý hřbitov“ v ul. U Žlebu, které je umístěno na parcelách p. č. 492 (zastavěná plocha), p. č. 493 
(zastavěná plocha) a p. č. 1744 (ostatní plocha) zapsaných na LV 10001 pro Obec Uherský Brod 
a k. ú. Uherský Brod 

b)  „nový hřbitov“ v ul. Prakšická, které je umístěno na parcelách p. č. 2755 (zastavěná plocha), p. č. 
247/11 (ostatní plocha) zapsaných na LV 10001 pro obec Uherský Brod a k. ú. Uherský Brod 

c)  „hřbitov v městské části Újezdec“ v ul. Nad Kostelem, které je umístěno na parcelách p. č. 49 
(zastavěná plocha) a p. č. 50 (ostatní plocha) zapsaných na LV 10001 pro Obec Uherský Brod a v k. 
ú. Újezdec u Luhačovic. 

2) Pohřebiště jsou přístupná denně: 
v období od 1. dubna do 30. září    od 07:00 hod do 21:00 hod 
v období od 1. října do 31. března   od 07:00 hod do 18:00 hod 
Památka zesnulých, vč. předcházející So a Ne  od 07:00 hod do 22:00 hod 

3) Každý návštěvník je povinen před stanovenou uzavírací dobou bez zvláštního upozornění pohřebiště 
opustit. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno. Režim uzamykání se vztahuje na všechna 
pohřebiště uvedená v čl. I. odst. 1).  

4) Pokud je třeba zpřístupnit některé pohřebiště mimo takto stanovenou dobu, lze toto řešit v konkrétním 
případě samostatnou dohodou s provozovatelem pohřebiště. 

5) Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část 
dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí 
apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou 
údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.  

 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1) Tento řád upravuje správu pohřebišť na území města Uherský Brod a povinnosti osob, kterým svědčí 
právo nájmu místa na pohřebištích, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků 
pohřebišť, to vše v souladu se zákonem. 

2) Vysvětlení pojmů:  
Správce – provozovatel veřejného pohřebiště – vykonávající provozování veřejného pohřebiště ve 
smyslu § 18, odst. 2 zákona.  
Hrob je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným zásypem zeminou.  
Hrobka je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi do obestavěného prostoru pod 
nebo nad zemí, nezasypané zeminou.  
Urnové (epitafní) místo je hrobové místo určené pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými 
ostatky (minimálně v úředních obalech), do vyhrazeného prostoru pod nebo nad zemí. Uložení uren se 
zpopelněnými lidskými ostatky je se souhlasem provozovatele pohřebiště možné i do hrobů a hrobek, 
nebo v pevných obalech na jejich povrch.  

3) Součástí pohřebišť jsou místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů případně hrobek, místa pro 
ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách, vsypové a rozptylové louky, společné hroby.  Vnější 
hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny oplocením. 

4) Řád je závazný pro provozovatele, správce, a dále subjekty, zajišťující pohřební služby, 
pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a 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. 
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5) Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně 
uznávaná, je možné rozhodnutím Zastupitelstva města prohlásit za „Čestný hrob“. Hrob, který bude 
prohlášený „Čestným hrobem“ bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. Nájemci hrobového místa, na 
kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z nájmu a služeb s nájmem 
spojených ve výši 50 % u jedno-hrobu a urnového místa, ve výši 25 % u dvoj-hrobu. Nájemce nesmí bez 
souhlasu Zastupitelstva města odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání 
hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem, 
nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je město povinno učinit na své náklady 
opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.  

6)  Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím rady města prohlásit 
za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu rady města odstranit hrobové zařízení hrobového 
místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný 
náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je 
město povinno učinit na své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“.  

7) Provozovatel pohřebiště zajištuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona 
prostřednictvím TSUB, příspěvková organizace, Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod, IČ 05583926. 
 

 
III. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ POHŘEBIŠTĚ 

 
1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti 

zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné 
nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo 
nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebišť a jejich vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou 
určeny. 

2) Na pohřebištích je možné se zdržovat pouze v provozní době stanovené v článku I. odst. 2) tohoto řádu. 
3) Děti do 10 let mohou na pohřebiště vstupovat a zdržovat se zde pouze v doprovodu dospělé osoby. 
4) Vstup na pohřebiště je zakázán:  

a) podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek, a rovněž je zakázáno 
požívání alkoholu, návykových a psychotropních látek na pohřebišti,  

b) psům, kočkám a jiným zvířatům.  
5) Na pohřebištích je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových 

bruslích. 
6) Vozidla s výjimkou invalidních vozíků mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze 

se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Do areálu pohřebišť jsou 
vpouštěni nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby, opustit je musí nejpozději 30 
minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy před vozidly přednost. 

7) Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní 
době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a 
provádět zde opravy, údržbu a mytí vozidel.  

8) Vstup na vsypové nebo rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) 
lze umísťovat jen na plochy, které jsou k tomu účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé 
nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit. 

9) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem 
hrobových míst není dovoleno. 

10) Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, 
pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových 
loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky pouze na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech 
může správce pohřebišť používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat. 

11) Odpadky z hrobové výzdoby (nikoli stavební odpady) je povoleno odkládat pouze do nádob k tomu účelu 
určených, drobné odpadky do odpadkových nádob. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je 
nutno toto opatření respektovat. 

12) Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do zeleně na pohřebišti (vzrostlé i nové vysázené 
správcem).  

13) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebištích je možné pouze se souhlasem správce 
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštních 
předpisů (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů). 

14) Na pohřebištích je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, 
který stanoví tento řád a správce. 

15) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 
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16) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Voda 
je určena pouze k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě hrobových 
míst.  

17) Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště. Smuteční obřadní síň 
slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné rakvi před uložením do hrobu, hrobky, 
nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se zpopelněnými lidskými ostatky a to všem osobám, i 
členům jakékoli registrované církve, za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke 
smutečnímu obřadu může povolit správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem. Provozní 
doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností správce. Smuteční 
obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi správcem a objednatelem a 
za úplatu dle platného ceníku.  

18) Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou 
povinny tak činit v souladu se zákonem a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, 
dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li 
ho dle tohoto řádu potřeba.  

19) Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam, pokud jsou taková místa zřízena pouze ve vyhrazených 
místech po předchozím souhlasu provozovatele nebo správce pohřebiště. Není dovoleno umístění 
reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště. 

 
 

IV. ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA POHŘEBIŠTI 
 

1) Správce pohřebiště poskytuje a zajišťuje zejména následující služby: 
a) pronájem hrobových míst a s tím spojenou agendu,  
b) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště (tj. evidence o hrobových 

místech a o uložení lidských ostatků), 
c) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti způsobem obvyklým pro potřeby nájemců a 

veřejnosti, 
d) údržbu páteřních komunikací a zpevněných ploch, zeleně, mobiliáře a inž. sítí v areálu pohřebiště, 
e) správu a údržbu objektů na pohřebišti (smuteční a obřadní síň, kaple, márnice, oplocení, studní, 

atd.), 
f) zajišťování svozu, odvozu a likvidace odpadů, 
g) údržbu volných hrobových míst, údržbu a úpravu společných hrobů a čestných hrobových míst, 
h) propůjčení obřadní síně k obřadům, 
i) provoz veřejných WC na pohřebišti, 
j) dohled nad dodržováním řádu pohřebiště, výkopovými pracemi souvisejícími s pohřbením, které 

zajišťují jednotlivé pohřební služby, 
k) dohled nad prováděním činností nájemců souvisejících s pořízením hrobky nebo hrobového 

zařízení. 
2) Správce pohřebiště neposkytuje a nezajišťuje následující služby: 

a) pohřbívání včetně smutečního obřadu (zajišťují jednotlivé pohřební služby), 
b) exhumace (zajišťují pohřební služby nebo osoby oprávněné k této činnosti),  
c) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků do urnových schránek (zajišťuje pohřební služba),  
d) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací, 
e) údržbu a úpravu hrobových míst, 
f) půjčování nářadí a prodej hřbitovních doplňků. 

3)  Správce pohřebiště je povinen v souvislosti s nájmem hrobových míst: 
a) předat nájemci hrobové místo k užívání na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou 

v délce trvání maximálně 10 let,  
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. VIII, 
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému 

místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou 
případů, kdy je nezbytné (živelná pohroma) bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz 
pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo 
úpravu pohřebiště, v takovém případě, je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po 
nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa vinou správce pohřebiště a vznikne-li 
škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu, 

d) zřizovat a připravovat k pronájmu hrobová místa tak, aby vznikly ucelené řady stejného charakteru a 
rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor. 
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V. POVINNOSTI NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA 
 

1) Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřebišť 
a nájemcem, musí mít písemnou formu a musí obsahovat dobu, na kterou se uzavírá, výši nájemného a 
výši úhrady za ostatní služby. Lze jej sjednat i na dobu předcházející pohřbení. 

2) Při užívání hrobového místa je nájemce zejména povinen: 
a) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením čl. VIII. Před zahájením prací si vyžádat písemný 

souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, 
předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez 
hrobky s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat správce 
pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému 
užívání hrobky.  

b) Provádět údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu a způsobem: 
ad  a) nejpozději do 6 měsíců od pohřební do hrobu, zajistit úpravu hrobu, 
ad b) zajistit, aby hrob nezarůstal nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled, průběžně 

zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav 
nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob. 

c) Do veřejné zeleně na pohřebišti včetně výsadby nové zeleně zasahovat pouze se souhlasem 
správce pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. Odstranit 
včas a na místo k tomu určené zejména znehodnocenou a zvadlou květinovou výzdobu, odpad 
z vyhořelých svíček a všechny předměty, které narušují estetický vzhled. Neodstraní-li tyto předměty 
nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn učinit tak sám. 

d) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění 
veškerého hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona. 
Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje zdraví, životy 
nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit 
bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 

e) Oznamovat správci pohřebišť veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště 
v souladu s § 21 zákona. 

f) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku I. 
g) Ve lhůtě stanovené správcem uhradit poplatek za užívání hrobového místa. Je-li nájemcem fyzická 

osoba, přechází nájemné na její dědice, je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájemné na 
právního zástupce. Nájemci jsou povinni sdělit provozovateli všechny nové údaje, potřebné pro 
vedení evidence. 

h) V případě, že nájemce poplatek za užívání hrobového místa nebo úhradu za služby spojené 
s nájmem hrobového místa do 3 měsíců ode dne, kdy jej k tomu provozovatel písemně vyzval, 
neuhradí, provozovatel pohřebiště může od smlouvy o nájmu hrobového místa odstoupit. S výjimkou 
nájmu hrobu, kde doposud neuplynula stanovená tlecí doba. Pokud nájemce do 90 dnů od 
odstoupení pronajímatele od smlouvy veškeré hrobové zařízení neodstraní, bude s ním naloženo 
podle § 25 odst. 9 zákona. 

i) Podá-li nájemce před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na její prodloužení, provozovatel 
pohřebiště jeho návrh může odmítnout jen v případě, že nájemce neplní své povinnosti údržby 
pronajatého hrobového místa, neuhradil včas dlužné nájemné, nebo pohřebiště má být zrušeno.   

 
 

VI. UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH OSTATKŮ A JEJICH 
EXHUMACE 

 
1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze pohřební služba se souhlasem správce. 

Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.  
2) Zemřelí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen se souhlasem správce pohřebiště. 
3) Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky: 

e) hloubka hrobu – u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 
1,2 m, 

f) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody, 
g) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 30 cm, 
h) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši 

minimálně 1,2 m. 
4) Správce pohřebiště může povolit na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo místo pro hrob 

pronajato, aby do téhož hrobu byla uložena těla dalších zemřelých příslušníků rodiny nebo i jiných 
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dalších příbuzných. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, 
jen pokud budou dodrženy podmínky § 22 zákona. 

5) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a 
způsobem, který stanoví. 

6) Při pohřbívání do hrobů musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem ze spodní části rakve. 
Mohou být použity pouze takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn,. 
nesmí obsahovat díly z PVC a jiných těžce rozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň 
rakví může být pouze z materiálů na bázi papíru a lehkých látek. Při jejich výrobě a nátěrech nesmí být 
použito toxických látek. 

7) Pro pohřbívání do hrobek je nutno používat rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to 
celodubové, nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka, 
kovové s nepropustným dnem. 

8) Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se 
souhlasem hygienika. Nemá-li být rakev otevřena, souhlasu hygienika není zapotřebí.  

9) Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa 
jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud, nebo státní 
zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Správce pohřebiště zajistí při exhumaci 
provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a byl vyloučen přenos možné nákazy. 

10) V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí správce úhradu 
nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která obstarává pohřbení zemřelého 
nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření smlouvy o nájmu k předmětnému místu, zůstává toto hrobové 
místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností správce o toto místo pečovat. 

11) Všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky, musí být před pohřbením označeny štítkem 
nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící 
pohřební služby.  

 
 

VII. TLECÍ DOBA 
 
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je stanovena na dobu 10 let. 
 

 
VIII. ZŘIZOVÁNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA POHŘEBIŠTI 

 
1) K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo úpravy již existující stavby je oprávněn pouze vlastník 

nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu správce pohřebiště a za jím 
stanovených podmínek, které vychází z dlouhodobé koncepce úpravy pohřebiště. 

2) Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstraněním věcí na pronajatém 
hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce 
sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů správce pohřebiště, smlouvy o 
nájmu, tohoto řádu a zákona. 

3) Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící povinen se podřídit podmínkám správce 
pohřebiště, zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby, provedení její výzdoby a o druh použitého 
materiálu. 

4) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:  
a)  základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky (min. 80 cm), nesmí přesahovat půdorysní 

rozměry hrobu, musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do 
pohřbívací plochy, 

b)  základy památníků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, základy pod rám musí být 
provedeny do hloubky nejméně 50 cm pod terén (pokud jsou vyztuženy), 

c)  vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny, 
d)  přední a zadní rámy hrobu musí být v přímce s rámy sousedních hrobů, 
e)  nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami. 

5) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: 
a)  hloubka a šířka a délka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 220 x 200 

x 210 cm), 
b)  stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, pokud budou vybudovány z litého betonu, 

z hrobky musí být vyvedena difúzní zátka, 
c)  stěny z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou včetně 

impregnačních nátěrů, 
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d)  dno hrobky může být hliněné. V případě, že bude vybetonováno, musí být zřízen trativod 
o rozměrech 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží, 

e)  zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané 
vyzdívky, 

f)  do stěn musí být zabudovány vstupní otvory s madly, 
g)  kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví, stropnice aj.) musí mít odpovídající únosnost, 

musí být opatřeny antikorozním nátěrem a jejich stav musí být pravidelně kontrolován, minimálně 1 x 
za 10 let, 

h)  zastropení je nutné provést tak, aby rakve mohly být lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, 
že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm, 

i)  na základní zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry 
zality betonem a povrch zaizolován, 

j)  na stropní překlady jako pachová zátka musí být uloženo min. 20 cm zeminy, nebo krycí deska musí 
být neprodyšně uzavřena vytmelením trvanlivým tmelem, 

k)  nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na m², 
l)  vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na 

samostatném základě. 
6) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobového zařízení hrobu nebo hrobky 

a veškerých stavebních pracích prováděných na pohřebišti dále stanovit: 
a) dobu provádění stavebních prací,  
b) zabezpečení staveniště, 
c) požadavky na ochranu zeleně v okolí, 
d) respektování důstojnosti místa a časové omezení hlučných prací, 
e) průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům, celkovou váhu vjíždějících 

vozidel v souvislosti se stavbou, 
f) způsob napojení a vedení přípojky vody, elektrické energie aj., 
g) další povinnosti podle konkrétního místa, vždy však povinnost nenarušovat okolní hrobová místa, 

neomezovat práva ostatních nájemců a po skončení stavebních prací uvést místo a okolí do 
původního stavu. 

7)  Zřízenou hrobku po technické stránce přejímá správce pohřebiště. Dokumentaci spojenou se zřízením 
hrobky je povinen trvale archivovat a pro trvalé užívání stavby může určit další povinnosti, např. druh 
používaných rakví a způsob a cyklus revizí.  
 

 
IX. DŘEVINY, LAVIČKY A OSTATNÍ 

 
1)  Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce. Jedná se o dřeviny, které by v 

budoucnu mohly způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.  
2)  Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně 

zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.  
3)  Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě 

nedal souhlas.  
4)  Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně přírody a 

krajiny).  
5)  Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem zřizovatele pohřebiště.  
6)  Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez 

předchozího souhlasu správce.  
7)  Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce 

souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. 
Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.  

8)  Jednoduché práce nutné k udržování a výzdobě hrobových míst provádějí na pronajatých místech 
nájemci nebo fyzické, či právnické osoby nájemci pověřené.  

 
 

X. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1)  Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem.  
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 a je jí pověřena Městská policie Uherský Brod; TSUB, 

příspěvková organizace.  
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4)  Výjimky z řádu dle individuální žádosti může schválit ředitel TSUB, příspěvková organizace.  
5)  Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních 

památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu vojenských hrobů a 
pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy (viz např. 
zákon o státní památkové péči).  

 
 

XI. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
 

Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se ruší Řád veřejného pohřebiště schválený usnesením Rady města 
Uherský Brod č. 2403/R82/13 ze dne 14.08.2013. 

 
 

XII. SANKCE 
 

Porušování řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 
 

 
XIII. ÚČINNOST 

 
Tento řád nabývá účinnosti jeho vyhlášením. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Patrik Kunčar v. r.     Mgr. David Surý v. r. 
starosta      místostarosta 

       
 


