Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 6/2001
Obec Lázně Toušeň vydává na základě zmocnění § 10 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a §
19 zákona č. 256/2001 o pohřebnictví tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou Zastupitelstvo
obce schválilo dne 11.12.2001:

Řád veřejného pohřebiště
Preambule
Hřbitov v obci Lázně Toušeň byl založen 24. dubna 1879 jako Občanský hřbitov městyse
Toušeně, určený k pohřbívání zemřelých bez ohledu na vyznání víry. Hřbitov byl vybudován
na pozemcích ve vlastnictví obce pro tento účel a spravovaných pak správním výborem
podílníků hřbitova. Vysvěcení hřbitova se konalo 31. srpna 1879. Podílníky hřbitova (členy
Hřbitovního spolku založeného 24. srpna 1879) byli jednak ti, kdo přispěli k založení
hřbitova, jednak ti, kdo pravidelně přispívali k udržování hřbitova. Těm, kdo se významným
způsobem zasloužili o stavbu hřbitova, bylo umožněno získat místa “na vždy zakoupená”.
Všechna ostatní místa k pohřbívání propůjčoval správní výbor za úhradu na dobu určitou. Od
2. listopadu 1929 byl hřbitov spravován nástupnickým Spolkem občanského hřbitova
v Toušeni. Poslední valná hromada tohoto spolku se konala 15. února 1948.
I. Základní ustanovení
Hřbitov v obci Lázně Toušeň (dále jen hřbitov) je zřízen na pozemcích v k. ú. Lázně Toušeň
p. č. 145 a 627 ve vlastnictví obce Lázně Toušeň (dále jen obec).
Hřbitov je veřejné zařízení určené k důstojnému pohřbívání pozůstatků zemřelých. Plocha
hřbitova se člení na hrobová místa, cesty a zvláštní plochy.
Správu hřbitova vykonává Obecní úřad Lázně Toušeň (dále jen správce hřbitova, viz II.).
II. Výkon správy hřbitova
Správce hřbitova zajišťuje zejména:
evidenci hrobových míst (tj. hrobek, hrobů a urnových míst), výběr úhrad za
propůjčení hrobových míst (viz III.) a archivaci všech souvisejících dokladů po dobu nejméně
20 let,
péči o vnější vzhled hřbitova včetně obvodní zdi, vstupní brány a budovy márnice a
jejich bezprostřední okolí,
péči o výsadbu a udržování zeleně, o úpravu cest a ostatních ploch a o udržování
čistoty a pořádku,
-

zřízení místa vymezeného pro odpadky a odvážení odpadků podle potřeby.

Správce hřbitova vydává souhlas k uložení pozůstatků zemřelých do hrobových míst (viz V.) a
umožňuje průchod pohřebním průvodům, případně průjezd pohřebním vozidlům.
Správce hřbitova vydává souhlas k provedení staveb (viz VI.) na hrobových místech (viz
níže).

Správce hřbitova neodpovídá za škody způsobené na hrobovém místě a hrobovém
příslušenství vzniklé krádeží, projevy vandalství nebo přírodními vlivy.
III. Propůjčení hrobového místa
Správce hřbitova propůjčuje hrobová místa uživatelům za úhradu předem zpravidla na dobu
10 let. Výše úhrad za propůjčení hrobového místa je stanovena obecně závaznou vyhláškou.
Výjimku tvoří hrobová místa se zvláštním režimem (viz IV.).
Propůjčením hrobového místa získává uživatel právo k ukládání tělesných pozůstatků
zemřelých (viz V.), k postavení pomníku (viz VI.) a zdobení místa (viz VII.).
Propůjčením hrobového místa nevzniká uživateli k tomuto místu právo vlastnické.
Právo užívat hrobové místo přísluší tomu, komu bylo místo propůjčeno k prvnímu pohřbívání.
V případě úmrtí uživatele přechází toto právo na jeho zákonné dědice. Dědic se může tohoto
práva vzdát. Převod tohoto práva na jiného uživatele je možný pouze se souhlasem správce
hřbitova.
Právo uživatele se prokazuje dokladem o zaplacení příslušné úhrady. Ztrátu nebo pohřešení
takového dokladu je třeba oznámit správci hřbitova. Nedojde-li k takovému ohlášení, správce
hřbitova nenese důsledky za zneužití dokladu.
IV. Místa se zvláštním režimem
Místy se zvláštním režimem se rozumí
a/

cesty a zvláštní plochy, na nichž jsou postaveny ústřední kříž a budova márnice,

b/
hrobová místa propůjčená na dobu neurčitou (místa původně na vždy zakoupená) tato
místa nepodléhají režimu úhrady za propůjčení, ani režimu zániku propůjčení hrobového
místa (propadnutí, viz níže); uvolnění a nové propůjčení takových míst je možné pouze
z rozhodnutí příslušníků rodiny původního uživatele, nebo nejméně 20 let po úmrtí
posledního člena rodiny při zjevném opuštění (neudržování) hrobového místa a neprojeví-li
zájem o místo po prokazatelně doručené výzvě ani známí příbuzní; ke změně režimu místa
propůjčeného na dobu neurčitou v běžné hrobové místo je třeba usnesení obecního
zastupitelstva,
c/
hrobová místa ve správě obce,
tato místa se určují usnesením obecního zastupitelstva na základě zvláštního zdůvodnění; jde
zpravidla o hrobová místa význačných občanů, jejichž rodinní příslušníci již nežijí.
V. Ukládání pozůstatků do hrobu
K uložení pozůstatků zemřelých do hrobového místa je třeba souhlasu správce hřbitova.
Pozůstatky zemřelých se ukládají do hrobu zpravidla jednotlivě, v rakvi. Práce spojené
s přípravou hrobu (vykopáním hrobu nebo otevřením hrobky) zajišťuje pozůstalý na svůj
náklad.
Před uplynutím tlecí doby 10 let mohou být do téhož hrobu uloženy další pozůstatky
zemřelých pouze se souhlasem hygienika a za podmínek jím stanovených. Toto ustanovení se
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nevztahuje na ukládání zpopelněných pozůstatků zemřelých do urnových míst.
VI. Stavby na hřbitově
Ke zřízení jakékoli stavby (rámu, pomníku apod.) nebo ke změně stávající stavby na hřbitově
je třeba souhlasu správce hřbitova.
Pro stavby se určují tyto základní podmínky:
a/
půdy,
b/
c/
d/

základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány na únosnost

dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody,
vrstva hlíny určená k zakrytí rakve v hrobě musí být vysoká nejméně 140 cm,
plocha k pohřbívání musí mít nejméně tyto rozměry
hrobka
90 x 200 cm,
hrob
80 x 200 cm,
sklípek pro urnu
80 x 80 cm,
e/
uličky mezi hroby musí mít šířku nejméně 30 cm,
f/
u nově zakládaných oddělení hřbitova musí být stěny mezi jednotlivými hroby
vzdáleny nejméně 60 cm,
g/
vnější hrany předních a zadních rámů musí být v jedné přímce s předními a zadními
hranami sousedních hrobů,
h/
jednotlivé kusy náhrobku musí být mezi sebou kotveny,
i/
stavbu hrobky lze povolit jen u hlavních cest (u střední cesty a u cest nejbližších
obvodové zdi).
Uživatel hrobového místa provádí všechny stavby a jejich úpravy na vlastní náklady. Stavbu
je povinen udržovat v řádném bezpečném stavu.
Vybudované stavby nebo jejich části (hrobové příslušenství) lze ze hřbitova odstraňovat nebo
převést na jiného uživatele pouze se souhlasem správce hřbitova.
Stavby, které byly pořízeny bez povolení, nebo u nichž nebyly dodrženy stavební podmínky,
nebo které ohrožují bezpečnost, je uživatel povinen po výzvě správce hřbitova odstranit.
Neučiní-li tak ani do lhůty jednoho roku, správce hřbitova zjedná nápravu na náklady
uživatele.
VII. Péče o propůjčené hrobové místo
Uživatel je povinen pečovat o propůjčené hrobové místo a jeho bezprostřední okolí včetně
části přilehlé cesty a udržovat je v čistotě a pořádku.
Stromy a keře lze vysazovat pouze na základě písemného souhlasu správce hřbitova.
Lavičky lze umisťovat pouze na základě písemného souhlasu správce hřbitova.
Správce hřbitova je oprávněn odstranit nevhodnou výzdobu nebo předměty a rostliny, které by
narušovaly bezpečnost nebo žádoucí vzhled hřbitova.
VIII. Přístup na hřbitov
Hřbitov je přístupný návštěvníkům v době uvedené viditelným způsobem u vchodu. Dětem do
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8 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
S motorovými vozidly lze na hřbitov vjíždět pouze se souhlasem správce hřbitova.
IX. Chování na hřbitově
Návštěvníci hřbitova jsou povinni chovat se na hřbitově způsobem odpovídajícím úctě k
zemřelým. Na hřbitově není dovoleno způsobovat hluk, kouřit, odhazovat odpadky mimo
místa k tomu určená, vodit na hřbitov psy nebo jiná zvířata nebo hřbitov a jeho okolí jakkoli
znečišťovat.
X. Vyzvednutí pozůstatků z hrobu
K vyzvednutí pozůstatků zemřelých uložených v rakvi (exhumaci) je třeba písemného
souhlasu hygienika. Doba tlení je 10 let. K vyzvednutí zpopelněných pozůstatků uložených
v urně není třeba souhlasu hygienika.
Pozůstatky zemřelých je možno vyzvednout pouze z rozhodnutí nebo se souhlasem uživatele
hrobového místa.
Úmysl vyzvednout pozůstatky zemřelých je uživatel hrobového místa povinen oznámit
správci hřbitova.
XI. Zánik propůjčení hrobového místa
Užívací právo k hrobovému místu zaniká (propadá), uplynulo-li od poslední úhrady za
propůjčení hrobového místa 10 let a neobnoví-li dosavadní uživatel nebo žádný z jeho dědiců
úhradu ani do jednoho roku po prokazatelně doručené výzvě k zaplacení.
Při zániku práva užívat hrobového místa je dosavadní uživatel povinen odstranit hrobové
příslušenství. Neodstraní-li dosavadní uživatel hrobové příslušenství do jednoho roku po
zániku užívacího práva, učiní tak správce hřbitova a s hrobovým příslušenstvím naloží podle
svého uvážení.
Hrobové místo, ke kterému zaniklo užívací právo, může být znovu propůjčeno nejdříve po
uplynutí 10 let od posledního pohřbu do tohoto místa. Toto ustanovení se nevztahuje na
urnová místa.
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XII. Závěrečná ustanovení
Tento řád je závazný pro všechny uživatele hrobových míst, pro návštěvníky hřbitova a pro
všechny, kdo na hřbitově provádějí jakékoli práce.
Porušení tohoto řádu bude stíháno podle platných právních předpisů.

Jiří Mysliveček
místostarosta

Ludmila Svobodová
starostka

Vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce:
Datum vyhlášení (vyvěšení):
Datum sejmutí:
Datum účinnosti:
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dne
dne
dne
dne

11.12.2001
12.12.2001
28.12.2001
1.1. 2002

