
O b e c    L o m n i c e 
 

Obecn� závazná vyhláška obce Lomnice �. 1/2002 
ze dne 1.7.2002 

 
�ÁD PRO POH�EBIŠT� 

 
Zastupitelstvo obce Lomnice se na svém zasedání dne 19.6.2002 usneslo na základ� ustanovení § 10 b, d a 
§ 84 odst. 2.  písm. i, zákona �. 128/2000 Sb., o obcích,  a zákona �. 256/2001 Sb., o poh�ebnictví a o  zm�n� 
n�kterých zákon�, ve zn�ní zákona �. 479/2001 Sb., vydat tuto Obecn� závaznou vyhlášku : 
 

�l. 1 
Úvodní ustanovení 

1) �ád poh�ebišt� upravuje provoz obecního poh�ebišt� umíst�ném na p.p.�. 649 k.ú. Lomnice 
v souladu s platnými právními p�edpisy, se zásadami piety a se zásadami zajišt�ní 
ve�ejného po�ádku. Provozovatelem poh�ebišt� je Obec Lomnice. 

2) �ád pro poh�ebišt� je závazný pro návšt�vníky h�bitova a osoby provád�jící zde údržbové 
práce nebo ú�astnící se poh�bu, pro uživatele jednotlivých míst na poh�ebišti, organizace 
zabezpe�ující poh�ební služby, pro obstaravatele poh�ebních úkon� a objednavatele 
služeb. 

�l. 2 
Úkoly správce poh�ebišt� 

1) Provozovatel zajiš�uje �ádnou údržbu poh�ebišt�, zejména pe�uje o vn�jší vzhled 
poh�ebišt�, spole�né hroby a neprop�j�ená místa na poh�ebišti, výsadbu zelen�, �istotu, 
úpravu cest, údržbu oplocení, technickou vybavenost poh�ebišt�. 

2) Provozovatel uzavírá smlouvy o prop�j�ení místa na poh�ebišti, vede �ádnou evidenci o 
uložení t�l a uren do hrob� a hrobek, kolumbárních schránek. 

 
�l. 3 

Provoz poh�ebišt� 
1) Poh�ebišt� je p�ístupné ve�ejnosti v kalendá�ním roce po celý den bez omezení. 
2) Návšt�vníci poh�ebišt� a osoby, které zde provád�jí práce jsou povinni se chovat zp�sobem 

odpovídajícím piet� místa. Zejména není dovoleno d�lat hluk, kou�it, požívat alkoholické 
nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky jiné v�ci mimo místa k tomu ur�ená, vodit 
nebo vpoušt�t na poh�ebišt� psy a jiná zví�ata. V celém prostoru poh�ebišt� se zakazuje 
jízda na kole, je však možné kolo vést. 

3) Provozovatel m�že p�ístup na poh�ebišt� nebo jeho �ásti do�asn� zakázat, nap�. v dob� 
provád�ní terénních úprav, exhumací a za sn�hu �i náledí, pokud nelze zajistit bezpe�nost 
návšt�vník� poh�ebišt�. 

4) Motorová a jiná vozidla s výjimkou vozík� invalidních ob�an� mohou na poh�ebišt� vjížd�t a 
zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele. 

5) Provozovatel je oprávn�n odstra�ovat netrvalé ozdoby ( nap�. kytice, v�nce ), pokud ruší po 
uvadnutí estetický vzhled poh�ebišt�. Na poh�ebišti a jeho jednotlivých místech nelze bez 
dohody s provozovatelem umis�ovat velké p�edm�ty.  

6) Sv�tla na poh�ebišti lze rozsv�covat tak, aby nevzniklo nebezpe�í požáru. 
7) Cesty na poh�ebišti a uli�ky mezi hroby nelze užívat k jiným ú�el�m než komunika�ním a 

nelze omezovat jejich pr�chodnost. Rovn�ž nelze bez souhlasu provozovatele z�izovat 
lavi�ky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrob�. 

 
�l. 4 

Prop�j�ení místa na poh�ebišti 
Místo na poh�ebišti ( místo pro hrob, místo pro hrobku, místo pro urnu) se prop�j�uje na 
základ� smlouvy uzav�ené mezi provozovatelem a žadatelem o užívání místa na h�bitov� (dále 
jen uživatel místa). Provozovatel uzav�e smlouvu tak, že : 
a) Prop�j�í místo pro hrob, hrobku a místo pro urnu od prvního uložení nejmén� na dobu 20 

let, Po uplynutí této doby je smlouva o prop�j�ení místa na poh�ebišti prodlužována 



(umož�ují-li to pom�ry na poh�ebišti), na návrh osoby, která o to provozovatele požádá a to 
na dobu nejmén� 5-ti let. 

b) Uživatel místa na poh�ebišti je oprávn�n ukládat ostatky zem�elých, provád�t jejich 
exhumaci za podmínek stanovenými zvláštními p�edpisy, z�izovat pomníky a zdobit je, 
provád�t další úpravy prop�j�eného místa na poh�ebišti v souladu s �ádem poh�ebišt� a 
pokyny provozovatele. 

c) Je-li prop�j�eno místo pro hrobku, uzav�e provozovatel smlouvu tak, že stavba hrobky musí 
být uskute�n�na do jednoho rok od prop�j�ení místa, jinak má provozovatel právo od 
smlouvy odstoupit s tím, že v takovém p�ípad� nep�ísluší nárok na úhradu již vynaložených 
náklad�. 

d) Vlastníkem trvalých porost� na hrobových místech je obec. 
e) Nájemce je povinen udržovat prop�j�ené místo v �ádném stavu, zjistí-li provozovatel 

poh�ebišt� závady, vyzve uživatele místa, aby je odstranil ve stanovené lh�t�. Pokud není 
znám pobyt uživatele místa, vyv�sí se výzva na ú�ední desce obce po dobu dvou m�síc�. 
Neudržování prop�j�eného místa v �ádném stavu je d�vodem neprodloužení prop�j�ení 
místa na poh�ebišti. 

f) Každý, kdo p�edloží doklad o prop�j�ení místa na poh�ebišti se požaduje za osobu 
oprávn�nou disponovat místem a platit úhradu za prop�j�ení místa na další období. Úkony 
této osoby se pokládají za úkony provád�né uživatelem místa, pokud ten neohlásil 
provozovateli ztrátu dokladu o prop�j�ení místa na poh�ebišti nebo neomezil dispozici 
s místem jen na svou osobu. V p�ípad� ztráta dokladu o prop�j�ení místa na poh�ebišti ov��í 
provozovatel oprávn�ní p�íslušné osoby jiným zp�sobem, nap�. ov��ení údaj� v evidenci, 
�estným prohlášením. 

g) Zem�e-li p�vodní žadatel p�ed uplynutím doby, na kterou bylo místo prop�j�eno, p�echází 
právo užívat místo na poh�ebišti na osoby blízké. 

h) Prop�j�ení místa na poh�ebišti sjednané v minulosti tzv. „Na v��né �asy“ trvá po dobu 
existence poh�ebišt� za podmínek, že je o místo na poh�ebišti pe�ováno. 

i) Provozovatel poh�ebišt� sd�luje údaje o uživateli místa a zesnulých jiným osobám, pokud 
prokážou oprávn�ný zájem, v souladu se zn�ním zákona �. 106/99 Sb., o svobodném 
p�ístupu k informacím. 

�l. 5 
Tlecí doba 

T�lo mrtvého musí být v zemi na poh�ebišti obce Lomnice, uloženo po dobu, která nesmí být 
kratší než 20 let. Tlecí doba je stanovena na základ� stanoviska Okresní hygienické stanice 
Sokolov v souladu § 18  odst. 3 a § 19 zákona �. 256/2001 Sb., o poh�ebnictví a o zm�n� 
n�kterých zákon�. 

�l. 6 
Zánik prop�j�ení místa na poh�ebišti 

Prop�j�ení místa na poh�ebišti zaniká : 
a) Uplyne-li doba, na kterou bylo prop�j�ení místa na poh�ebišti dohodnuto a zaplaceno, pokud 

není sjednáno prodloužení prop�j�ení místa na poh�ebišti, provozovatel m�že odmítnout 
prodloužení prop�j�ení jen tehdy, pokud o místo nebylo �ádn� pe�ováno nebo nejsou 
uhrazeny splatné �ástky za prop�j�ení na poh�ebišti. 

b) Bylo-li poh�ebišt� zrušeno. 
�l. 7 

P�íslušenství místa na poh�ebišti 
1) Hrobové, hrobkové a urnové p�íslušenství tvo�í náhrobek, pomník a trvalé ozdoby místa na 

poh�ebišti. 
2) S hrobovým, hrobkovým a urnovým p�íslušenstvím místa na poh�ebišti je oprávn�n 

disponovat jeho vlastník. 
3) Dojde-li k zániku prop�j�ení místa na poh�ebišti, je vlastník povinen odstranit hrobové 

p�íslušenství, pokud se s novým uživatelem místa nedohodl jinak. Vlastník je povinen 
odstranit hrobové p�íslušenství do 6-ti týdn� od doru�ení výzvy provozovatele. Nep�ihlásí-li 
se p�es doru�ení výzvy nebo jeho pobyt není znám, je provozovatel oprávn�n s hrobovým 
p�íslušenstvím naložit po jednom roce jako s v�cí opušt�nou. 



4) Pokud hrobové p�íslušenství ohrožuje bezpe�nost provozu poh�ebišt� a neuplynula-li doba, 
na kterou bylo místo na poh�ebišti prop�j�eno, je provozovatel oprávn�n postupovat 
obdobn� podle odst. 3, pokud vlastník ve lh�t� stanovené provozovatelem neprovede 
pot�ebnou úpravu. K zániku prop�j�ení místa na poh�ebišti tím nedochází. 

 
�l. 8 

Z�izování a úpravy prop�j�ených míst na poh�ebišti 
1) P�i z�izování a úprav� místa na poh�ebišti je uživatel místa povinen se �ídit podmínkami 

stanovenými provozovatelem, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozm�ry a tvar výzdoby 
a druh užitného materiálu. 

2) Pro z�izování hrob� nebo hrobek na poh�ebišti a jejich úpravy platí tyto zásady : 
a) poh�bívací plocha má odpovídat svými rozm�ry konkrétním pot�ebám a nárok�m 

plynoucím z úpravy ostatk�, charakteru hrobu, rozm�r� rakve apod. (u hrobu nejmén� 
0,8 x 2 m, z hrobky 0,9 x 2 m) 

b) pro poh�bívání do hrob� musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí dob� 
zetlí spolu s lidskými ostatky, to znamená, že nesmí obsahovat díly z  PVC a jiných 
nerozložitelných materiál� 

c) dno musí být nejmén� 50 cm nad hladinou podzemní vody (tedy maximáln� hrob 2 m 
hluboký) 

d) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky minimáln� 70 cm a dimenzovány se 
z�etelem na únosnost p�dy, základové zdivo nesmí p�esahovat do poh�bívající plochy 

e) uli�ky mezi hroby (hrobkami), které tvo�í sou�ást ve�ejného prostranství poh�ebišt�, musí 
být nejmén� 30 cm široké. Na �ástech poh�ebišt�, kde nebyla tato podmínka v minulosti 
dodržena, je možné p�ipustit takové uspo�ádání, že uli�ka z�stává zachována vždy 
alespo� mezi dvojicemi hrob� (hrobek), aby ke každému z nich byl volný p�ístup 
k povrchu hrobu (hrobky) vždy z jedné delší a jedné kratší strany 

f) mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být nejmén� 60 cm p�epažení (st�ny, p�da) 
g) vrstva hlíny ur�ená k zakrytí rakve v hrob� musí být nejmén� 120 cm vysoká 

s p�im��eným p�evýšením vzhledem k okolní úprav� terénu 
h) p�ední a zadní hrany rám� musí být zásadn� navzájem v jedné p�ímce, pokud 

provozovatel výslovn� nestanoví jinak 
i) p�i stavb� náhrobk� a rám� musí být jednotlivé sou�ásti mezi sebou kotveny 
j) z�ízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit jen pokud ší�ka a kvalita 

p�ístupových cest umožní jejich p�epravu a užité technologie budou skýtat záruky 
úsp�šného provedení bez nebezpe�í vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a 
hrobovém p�íslušenství 

k) p�íprava a z�ízení hrobky musí odpovídat požadavk�m okresního hygienika 
l) texty a úprava nápis� musí odpovídat d�stojnosti a piet� poh�ebišt� 

3) Vybudované stavby lze odstranit po p�edchozím oznámení provozovateli. 
4) Stromy a ke�e lze na prop�j�ených místech vysazovat a odstra�ovat jen na základ� 

písemného souhlasu provozovatele. Provozovatel je m�že odstranit, jestliže narušují provoz 
poh�ebišt�, nebo pé�i o poh�ebišt� a hrobová místa. P�itom respektuje ustanovení p�edpis� 
upravujících ve�ejné zelen�. 

�l. 9 
Sankce 

Porušení tohoto �ádu bude posuzováno podle zákona o p�estupcích a zákona o obcích. 
 

�l. 10 
Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1.7.2002 
 
 
 

        místostarosta v.r.                                                                                                starosta v.r. 
 


