
Město Svitavy 
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.  

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
 
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona 

 
Řád veřejného pohřebiště města Svitavy 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

 
1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz veřejného pohřebiště ve Svitavách (dále jen pohřebiště), 

umístěného v katastrálním území Svitavy - Předměstí na pozemcích p.č. 1600/1,1605/3 ve vlastnictví  Římskokatolické 
farnosti Svitavy a p.č.1603, ve vlastnictví  města Svitavy.  

2.  Provozovatelem pohřebiště je město Svitavy, IČ: 00277444, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy a  zajišťuje 
provozování    pohřebiště v souladu s platnými právními předpisy 1) prostřednictvím 

      společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy, IČ: 620 62 620 ( dále jen správce pohřebiště )  
      a  
      společnosti Pohřební služba Svitavy, s.r.o., Dělnická 1685/3, 568 02 Svitavy, IČ: 28785771 ( dále jen pohřební služba )  
3.   Pokud jsou části veřejného pohřebiště  zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek,   
      vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy.2) 
4. Podrobná evidence historických hrobů s fotodokumentací je zpracována v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.  
5. Vysvětení pojmů: 
 

Hrob  – hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným zásypem zeminou. 
Hrobka  – hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi do obestaveného prostoru pod nebo nad zemí, 

nezasypané zeminou. 
Urnové místo s epitafní deskou  – hrobové místo o rozměru 100x100 cm s položenou epitafní deskou o rozměru  
       50x50 cm, pod kterou se ukládají urny se zpopelněnými lidskými ostatky do pískového lože. 
Malý pomní ček – hrobové místo pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky s vyzděnou šachtou o rozměru 

100x100 cm. 
Rozptylová lou čka – prostor určený k uložení zpopelněných lidských ostatků volným smísením se zemí. 

 
Uložení uren se zpopelněnými lidskými ostatky je se souhlasem správce pohřebiště  možné i do hrobů a hrobek, nebo 
v pevných obalech na jejich povrch. 

 
 

Článek 2 
Provozní doba poh řebišt ě 

 
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: 
 
Zimní m ěsíce – od  9.listopadu  do  31.b řezna 
Pondělí…………………………    08,00 - 19,00 hodin 
Úterý - neděle…………………… 08,00 - 17,30 hodin 
 
Letní m ěsíce – od  1.dubna  do  8.listopadu 
Pondělí -  neděle……….…………07,00 –20,00 hodin 
 
                                                             

 
Článek 3 

Rozsah služeb poskytovaných na poh řebišti  
 

1.     Správce poh řebišt ě poskytuje zejména následující služby: 
a) pronájem hrobových míst  
b) vedení  evidence  související s provozováním veřejného pohřebiště 
c) zřizování nových hrobových míst 
d) zajišťování likvidace odpadu 
e) informační služby (výběr nového hrobového místa, vyhledání hrobového místa zemřelého, informaci o zaplacení 

hrobového místa atd.) 
f) vykonávání dozoru nad dodržováním řádu pohřebiště 
g) údržba pohřebiště včetně zeleně, oplocení, mobiliáře a inženýrských sítí 
h) údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě) 
i) údržbu a úpravy společných, válečných a významných hrobových míst 
 
 
2.    Pohřební služba poskytuje následující služby: 
a) převozy zemřelých 
b) obstarání pohřbu 
c) výkopové práce související s pohřbením a exhumací 
d) činnosti spojené s pohřbením 
e) provádění exhumací 
f) ukládání a rozptyl zpopelněných lidských  pozůstatků 
g) obsluhu a provoz veřejných WC v budově smuteční obřadní síně 



h) provoz, obsluhu a propůjčování smuteční obřadní síně 
 
 

Článek 4 
Tlecí doba  

 
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na základě vyjádření okresního hygienika ze dne 23.3.2002    
č.j. 1134 – 1045 – HOK/02 činí 10 let. 

 
Článek 5 

Povinnosti návšt ěvníků poh řebišt ě 
 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního 
cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména je zakázáno chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat 
alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory 
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než  k jakým jsou určeny. 

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu. 
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.  
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a  osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. 
5. Na pohřebišti 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 s prokazatelným souhlasem 

správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. 
před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a vozidlo musí pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením  
této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.  

7. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebišti mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby 
tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebišti je zakázáno parkovat vozidla a provádět jejich opravy a údržbu u 
hrobových míst. 

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, 
exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. 

9. Vstup na rozptylovou loučku  je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, 
které jsou na rozptylové loučce  k tomuto účelu vyhrazené.  

10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. 
11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným 

způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených 
plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo 
zakázat. 

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena 
k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je 
zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště. 

13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření 
respektovat. 

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové  výsadby 
zeleně, bez jeho souhlasu. Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejichž 
výsadbě nedal souhlas. 

15. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem vlastníka pozemku na  pohřebištích. 
16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.  
17. Lavičky je možné instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. 
18. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 
 

Článek 6 
Užívání hrobového místa  

 
1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi   

pronajímatelem – městem Svitavy, který k doplnění a podpisu smlouvy zmocnil správce plnou mocí a mezi nájemcem 
(dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, 
jeho rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výši nájemného a výši úhrady za služby 
spojené s nájmem hrobového místa schvaluje rada města Svitavy.   

2. K uzavření smlouvy o nájmu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli – správci pohřebiště veškeré údaje, jejichž 
vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona1), kterými jsou: 

- jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou 
osobu, nebo   obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o 
právnickou osobu, 

- jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum narození a úmrtí 
a její rodné číslo, 

- údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa, 
- dále případně údaje o vlastníku hrobového zařízení, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu 

jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození. 
Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci pohřebiště. 

3. Platným uzavřením smlouvy o nájmu vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně 
vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky, epitafní desku apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu 
s obsahem smlouvy o nájmu, tímto řádem a pokyny správce pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské 
pozůstatky a lidské ostatky.  

4. Nájemce není oprávněn přenechat hrobové místo do podnájmu. 
5. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím správce pohřebiště novou smlouvou o 

nájmu. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového 
zařízení povinen předložit správci pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i 
nadále v jeho vlastnictví. 



6. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou 
o nájmu. 

7. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází právo nájmu 
na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce je povinen doložit správci pohřebiště titul k přechodu nájmu a 
sdělit údaje, potřebné pro vedení evidence předepsané zákonem. 

8. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje správce pohřebiště podle § 20, 
písm. g), bod 4 a 5 zákona1). 

9. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu :  
- pro urnová a hrobová místa 10 let 
- pro hrobky 20 let 

10. Nájemce je povinen nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa. 
11. Po zániku nájmu  se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. 

Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu nebo se uloží do 
společného hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou  a uloží do společných hrobů. 

  
 
 
  

Článek 7 
Ukládání lidských poz ůstatk ů a zpopeln ěných lidských ostatk ů a jejich exhumace  

 
1. Lidské pozůstatky mohou být do hrobů a hrobek ukládány pouze pohřební službou nebo pod jejím přímým dozorem. 

Fyzická nebo právnická osoba provádějící nakládání s lidskými ostatky je povinna před zahájením prací projednat 
podmínky provedení exhumace se správcem pohřebiště. 

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

3. Všechny rakve určené k pohřbívání musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození 
a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve být pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve. 

4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. 
nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze 
z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.        

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakví dubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část 
zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem.  

6. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce jen se souhlasem krajské hygienické 
stanice.  

7. Pokud jsou  lidské ostatky uloženy v hrobce není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena , souhlasu krajské 
hygienické stanice.  

 
Článek 8 

Zřizování hrobového za řízení a podmínky provád ění prací na poh řebišti  
 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu: 
     a/ základy musí být provedeny nejméně do nezamrzající hloubky 80 cm a musí být  dimenzovány se zřetelem na únosnost 

půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy, základy pod rám musí být provedeny do hloubky nejméně 50 cm pod terén 
(pokud jsou vyztuženy) 

  b/ u pohřbívacích míst musí být zachována min. šíře hrobu 110 cm, urnové hroby s pomníčkem nebo epitafní deskou 
100x100 cm, místa pro individuální vsyp popela 50x50 cm           

     c/ uličky mezi hroby musí být nejméně 30 cm široké a v částech, kde tato podmínka nebyla v minulosti dodržena, lze        
připustit, aby taková ulička byla zachována alespoň mezi  dvojicemi hrobů (hrobek), toto ustanovení se týká pouze nově 
zřizovaných řad hrobových míst 

     d/ přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů 
     e/ vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny  
     f/  urnové hroby s pomníčky musí mít vyzděné betonové šachty k ukládání uren 
     g/ pod epitafní desky jsou urny ukládány do pískového lože přímo v zemi 
     h/ úprava urnových míst s epitafními deskami a skalkami může být prováděna tak, aby nenarušovala přírodní ráz urnového 

háje            
     i/  texty a úprava nápisů na hrobovém zařízení musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště  
         a nesmí být v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními a zásadami morálky 
 
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: 
    Pro zřízení hrobky je nutné předložit projektovou  dokumentaci  ke schválení, správci pohřebiště a ten dá souhlas k jejímu          

zřízení.     
 

    Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit 
a) dobu výstavby hrobky 
b) zabezpečení místa z hlediska  bezpečnosti osob na pohřebišti 
c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště 
d) podmínky používání komunikací pohřebiště 
e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace 
f) povinnost dozoru při výstavbě 
g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací 

 
    Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé   
    užívání stavby určit 

a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce 
      b)       způsoby a cyklus revizí hrobky 
     Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat. 
 



3.  Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky stanovené 
     správcem pohřebiště, zejména 

a) respektovat důstojnost místa a omezit provádění hlučných prací 
b) neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům 
c) nenarušovat hrobová místa či jinak omezovat práva nájemců hrobových míst 

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu nejpozději do 7 dnů. 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zvláštních předpisů 1,4). 
2.   Tento řád je závazný pro správce pohřebiště, nájemce hrobových míst, pohřební službu, obstaravatele pohřebních úkonů a  
      návštěvníky pohřebiště. 
3.   Řád veřejného pohřebiště schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní  

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Svitavy usnesením č. 10/E/7 ze dne 22. dubna 2013 po předchozím 
souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje. 

4.  Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2013. 
  
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
           Mgr. David Š i m e k   v.r.                                                                                       JUDr. Miloš V í z d a l   v.r. 
                   starosta města                                                                                                            místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

        předpisů   

2) § 8 zákona č.20 / 1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

3) zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů 

4)        zákon č.200 / 1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
      zákon č.128 / 2000 Sb o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 


