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obceSpeŠo\,

ČÉnckr

Úýodní ,Blanoýení

zlstupitekllo obcesp.šoÝschýál]lom svénzasedán!dne ]2. února200]
veiejnéhopolriebištěprc úremiobce spešovjato obecnězávaznouýybláškuna záklldě $
84' odst 2' pisnenei) zíkonač' ]28/2000sb'' o obcichv plalnénměú á v
Ustanovenn!$ 16odst' 1 zákom č'2j6' .
veřcjné polriebišlě(bjbilov) F úrcmi určcnék piehinru pohřbÍÝánÍ
pozůstatků..v
souladu
s $ 2 ákona o pobřcbnictvi'
posl]iní
pohřebiště
spolďensté
a úclak pamá&eemřclých piikÚLÚi' abyna hibnově
bylo dbfuozdravotnjcha jiných předpisúa abybyl uddovánlat' jak to odpovídáušlechtilýn

Óánek n
Ro6ah plalnosti
Ustanoleli 1ohotoiádu se váanujína voiejnélolriebišlěna úemj obce slešor k.ú'
č'5l0.5l l' 5t2'
spešov.paÍcela
Č|áncklll
vjkon sPhíq veřeiiho pÓhřebiš|ě
vl6tnii{en a pÚýoavaÉl.m ýeřejnéhopohřebištěpodle ákona č'256/2001sb',
$ ló' odsl'1jeobecspešov'
Člán€ k Iv
PořníIek Pohiebií|i
"l

a) Návšlěvnicilribilova jsou poúmi zdrž€t se lakovéhojednáni' kteréby sc dotýkalo
důstojnostiz€nielých nebo cíténipozůíalýcha veřjnosli' zcjnéM je z2nn2Ána
mku' poživat
chovatse lrluěné'pouávat rc'rlasovépiijíMĚe a pi€lnávače nosičů
alkobolicténipoje' kou}it'odneovat odpadlrymino místak loňu určenáa vyúivát
prostorya '}baveíi pobtebiště
neŽke kteďnjsou určeny'
i piiletúé
k jiíýn účelům.
osoby'
t) Děli do 10 let maji m pobiebišlěpiisfuppouč v doploýodudospěIé
jc
c) Na pohřcbiště zkázán lsfup s psy ajinýni ^iiaty'
jc z.tááno jezdil na (ole á použjvďji!é spoÍtovniprosaedky'
d) v pÚýoru pohřcbiště
é) Do piostorupobřebištěje zlijzjno vjiŽděl notorovýni vozidly. v odůvodnéných
]riípad*h(napi. pii prováděĎipraci) ful)žeprovozovatel. správcehřbitov! udělit
f) světla lze na bibitověrczsvěcovatjenpokudjŠou
Mjstěía ve svitilnáchnebopokud
jsoujfuýn vhodnýnzpůsob.mzbozpočcna.
g) zainteresovani
dbaji o odsllměni Tadlých loětin a j inéaehodDocenéýýzdoby

h) ýeškeláčinnoýna pohřebištise iidi pIalnými púními předpisy ČR
i) záklndlin přcdpokladenrpoiádku na pohiebištije Ýáj€mná olrlcduplnosl občmú
j) pro zléváni \rysázenézel€ně m jednotliYých fuobech lze pouit vodu z vodovodíjho
řádu zbudoÝfuéhopro q'to účeIy
v pÚŠtoruhibito\t
k) při zalévánílTsáaé zeIeněje nulno dbát !a to. aby nedošIok poškoreni sousedlich
lrcbů ói přislupoyých cest a po uko!čeÓíodběfu vody byl uzavřen vodolodni kohout'

Č|ínckv

Pfuýozoý|ii,íýeřcjnéhoPohiebišIě
Provomvalel pohřebiště je oplávnÓn zjislit

zejména nislcdujici sluŽby souvisejicí ý

d ) v j \ o p o . c p _ ; , e { u v " i J i : p o h r b e n rane \ t m " . l
c)
d)
o
f)
g)

lrcvádári exhMaci.
Ukládl'ní zpopelněnýclrlidských pozjýalků'
Prcnájem brcborYch nist !čelnělzaviřini snnuv'
védenísouvisejici €videncc o hrobovýclrnrislecb a uložcnilidských osiatků'
správu a údlžbupohÉbištěÝčelněkonrunikaci a Ziené'

čunekvI

PíIs.lq in pohiebišÍě
1' v€řejné pohřcbiíéje veiejnosti piistupnélaltÓ|
a) v měsicich kv&en . říjendemě od ?,00 do 20'00 hodin
b) v něsicíchlistopad.dLůeb
denněod 8.00doi8.00hodn
2' za striže!éviditclnosti a áolšených klimalickýcn podmiÓkácn (např' pli náledi' ávěje)
je víup na vlaslhinebezp€ ě i'
Provozovatel hřbilova Íůžeye ^láštlrich případ.ch z důvodubezpečnoýi (napi' při
náIcd' či z jiných njiŠlniclrdůvodůtuto n:ivštévnidobu upEyit' piipadně hřbilov na
nez-bytněnutnoudobu Evřit'
Člá!€ k vII
PoiÍnoý 1 ěnn,oý Poýozoýate|epohřebišÍěý sonýisloýi s

"njlEn'

hnboÚch

"ný

1' |rcvorcvalel pohiebištěje polinen]
a) piedat nájemci bmbo!éhomista (dále jď 'nájencc'.] k UŽívánjvy7jačcné,čiselně
oměe!é hrobovénhto.
b) umožnitnájenci zříEni l&bovélro zdizcni hÍobunebo hÍobkya podninek
sleÓvcných v Ělánlu x a x.
c) umoŽni!nájemci uživánijcho hřobovéhoníía a zaiizeni pohiebiště.ajistit piisfup kc
bÍobo!énunistu a z&Žet sej a].jchkoli zásahú do luobovélro !Ísla nebo ltobového
aízf,ni s lÍinůou připadů' td' je nezb}'uó. např' v důsIedkuživeIÓélobmny
baodkrafuě zajhlit be2lečný a plynulý prcvoz poMcbištč'ncbo kdy j c třcba !Íovéý
polúbenido souscdnihobfubú' k5menosochďské práce nebo úpúvu pohřebiíě'
v lakovémpřipadéje onezeni přistupu ke hrobovénuúislu hožnépouř po nezbylně
luhoudobu! dojdeJi kzisanu do hrobovéhonhta Debo brcbovéhoařireú linou

proýoevalele pohlebiště a vznikn+li škoda, je prcvomvatel pohiebiště povinen
mhto u!éstdo !ůvodnihostan,
hrobové
2. I hobolá misla poÝozovalel pohřbiště ziřuje a připÉWje k ltoDájmu lak, aby vnil:ly
řady' oddílyči skupiny brcbúa hobek slejlréhoc]rMklefu a rohěrů' Nikdo nemá nárck
m individuálniunístěniminroiTmerenýprcstor'

cIínekvIlt
UkldlldnílitlskjchPoznýaúůa ?popeh,ě|j.h os1a|k1j!
Těla Zmřelých' jakož i zpopelněnéostalky muýjí být uloženyna leřejnénr pohiebišti'
pokudúzenrně
piíslušná
hygienickáŠanice
ndudělíÚjinkl
2. Lidské pozústalkymúŽedo lÍobúa l.ÚobekuklidaLlouze plovobvalel polrřebišlě' Jjná
osoba jcn s Fho $nhlaseD' To1éŽplari i v piipadě pfuÝáděĎlexhumaci'
L Zpopelněnéostatky tlohou být uloženym polúebišliloua se soublascm provozolalele
d jim íanovenýnzpůsobcn'
Prc pohřbjváni do hÍobůnusi být poúit} poue Ekve' kleré!e stmovenétleci době zctli
spolu s lidskýni oíalky. neobsalrLÚicidily z plastú d jiĎých íemzložilelnýclrmlteliálů.
PIo pohřbiváni do hrobek muď býtpouŽjtl iakve kovové s neploPustnýn dncm, nebo
2 tvrdéhodieva s polovió znrkovou vložkou'
I

čÉtrckrx
TIed doha

Tleci doba j€ m ákladě hydrcgeologického průzkunu pohiebišlě plovedeíého
v ňěsici čffiu r' 2002, k jchož ávěúnr vydal souhllsné slmÓvisko okcsni lrygienik'

'

čÉlekx
PfuPújč.níDisla P|o hrcbr,ebo n|]l

Nájcmi vztah k lrDbovénrunristu Ýmiká u2alienim smlour1 o újnu lnobo!ého nhta,
klelou s nájcmccm tavírá provobvalel polrŘbiíě . obec spešov'
2. cena nájmu spo|ečněs cenou sIužebs nájmeň spojc!ýclr j€ slúovena vc smlou!ě Dodle
odst'] aje sPlalnáPieden'
3 , PÍovo&vatcl pohřebištěje povinen prcpůjčitmislo pru hrob na dcci dobu a nisto plo
umu na l0 lel od Fínino uIoŽeri, Unožni.li lo poněry na pohřebištije plovozovltel
povinen pi€dnostně prcpůjčilmh$ nájenci hÚbového niía i M delšídobn' UloŽcnín
my do hÍobo(hlobky) nebo na .álmbek se lepmdlužuje uŽiveí právo k nisLu'
v piiPadě' žev hÍobědosud neni nikdo pobřben nebojiž probéhI!poslcdni neci doba'je
mož!ésjedmt dobu nájfou dohodou'
o přidělo!ání a situováli ltobového níía !a pohlebišli roáoduje pÚÝozovatel
pohřebiště' kleÚ núže s ohléden m situaci na pohnebišli qhovět požadavku

5 . PrcpújčenínrDista pod|e obsahu smlouly o íájmu trobovélro nrisla nabývá nájcmce
pnivo ziidí m lonto nristě hfub' uložil do 2.mÚ lčlo zemřeléhonebo ulož't ostatky a
upmvit povrclr mGta ('idÍ naňrobek' vysázet k!ěliny apod.)' lÚpůjúením mkta !šak
neÝniká k tomutonislu pÍávoÝlashic(é.
Právo k mislu múžepievéstna jinélÚ nájem€ jen pÍovobvalel Pohiebišlě ualt.nin
nové stllourT o nájmu m návrh dosavarlniho nájemce' v připadě jeho smrti pď

přibuného(dčdicc)'
nejbližšiho
7. zůstm€-li plopújdené
nisto 2 loky od uaýieni !ájemíi snlourf bez úpmq, (zbudoýáni
obrubniků' ponriku. piiPadné jiná úpnva brcbu), nrůžeje prcvozovatel hibit!]va
nájénci odebmta přidčlitjinónu ájcnci' původnínunájenci nepřislušíý lonlo připadě
níok na nánádu vaikIéŠkÓdy'

článckxr

P|oI iljř., I I'I'I4 l fl h tobA'.

1. Místoplo hobku (hrobkajev],zděnýploslor Účenýk ukládánilidskýc! ostallú.Z}ryý
rcněžnazákliděsnlouq o nájnu(čl'x'odst'l)
fi|tŘinív$tloureminy)se plopújčuje
piičem?
majilel má Přednoíni piávo na dalši užíváni'
zpÉvidla na dobu 20 let,
Provozowtel hřbitová poMdi plopújčeninjisla pro hrobku vždy piseffně, línto
pisemýn potvřenim sepok póvo ( mGtuFokaŽ!.je'
mGt4 jinak právo
2- slavba lrrcbky fousi býl uslrÚečněna
do jednoho@ku od propůjčení
mistapro hobku uslanoveničI'v.
3' v oíatnímpIatio propůjčeni

čhnek](lr
zpřlsob! lkl,idó,í qopelně,,ýcl' os|alkn
]' zpopelněné ostatky se ukládaji v unácb do zomě (do hrcbu nebo hrobky) bud ve
zýIášhich bctonovýclrýbrántách nebobez nicl'
2' NeĎilj lroti lonu fuimilek z ďchitektotrických nebo jinýťh důvodůhodnýclr ^láštnlho
ziet€le' muže proýozolatel pohřebišlě povolil, aby uma byla uložena do ýýkrenku
v nálrobku (zpravidla zskleíého) Ďebo do zvlášhi ocfumé sctfánky bezpečnč

piip.ýněné
k íáhÍobku'
řídiPřánínobjednavatelc
ostat]rů
seprcvomvalelpohřebiŠtě
3. Pli uk|ádánizpopelnmých
pohibu 5 ohleden na siluaci na pohřcbišti'

c|ánekxtII
s1aý,!
l'

K q'budoýáni.jaléI{oIivstavby na pobřcbišli lebo k úpravěslavby již existujici (zejména
napi' hrcbky' náfuobku' fánu apod.) jc ticba !ředchozírc ozÓáneni lrovozov5teli
poMebiště' Tim netri nalÍaren souhlas ýavebníbo Ílřadu.pokud je talovóho souhlasu
třcba podle aláŠtniclrpředlisú.

2' Pokyny plo pÚvádénj stavebna pohřcbišti:
a) zíuady nrusí být plovedeny do nemajici
hloubk' a nusi být dióenzovány se
zietelem na únosnoslpůdy,zj]dadovézdivo n€smi přesahovatdo pohibiýáci plochy.
b) dno hobÚ nusi být íejnéně 50 cm nad hladinou podz.mi vody,
c) pohřbivacjplochaEuí býlachovám v loněEch u hrobunejnéně80 x 2]0 cn. u
| J o b l ' )n e j m { naě0 . - l 0 . ň '
d) u nově zkládáných oddě]eni hřbnola nusi býl íěny mezi jednolIivými hoby
e) lĎtva hliny určenák pokryli nrae v hlobě nusi být íejméně 140 cm se zieleleh
k úroýniokoli hrobu,

f) piedni a zadli lEny rámůmusi bý v jedné!řincc s llcdnimi a zadninri lmnmi

3'
4'
5'
ó'
''

g) při siavbě náhrobkuĎuí být j ednotlivékusy nezi sebouakotÝéĎy'
h) pii svažiténtď:nu nusi být stavby ajej ich liGlušeníví íejnoněmě odslupňovány.
i) *echny stalby a úpmq provádi poiizovatel ía vlashi nebezpcči'Ncvaiká mu napi'
nfuok na DáhŘdu škod],z toho' Že kořeny rostoucich ýlomú lorušuji áklady pod
nábobky nebo rámy apod',
j) prcjckl i ýavebnl siav hobk' musí odpovídatp|atným piedphůn á poŽadalkůn
hygienickéslužby'
Provozovatelpohlebišéje poýinenaÍchivovatdokumeDlacispojenouse 2ří&nim hrobky.
způsobprcváděni stavby musi být v souladus tinlo iádem veiejnélropohi€biště'
v Pniběhu stavebniclr praci jc Pmvádějici povinen uddoval pořádck' potiebný mtedál
skladovat na mhtech a způsobenulčenýmprovozolaleleú pohřebiýé'
Po ukončenipdci je prcÝádějici povinetr poífult Ň na svrij niklad o vyčištěniokolí ,
odklizení zbyléhonateriálu, ke konllole úklidupřiae plo\orcvatele polriebišlě'
odstraňovat nebo Prodálat qbudovanó stavby. jako i qiášet ěáíi ú]rmbků nebo
ozdobyj e nožnépou- po ománEni provorc valeli pohřebiště.

čtín.kxlv
Ji]'é ílpfný!

1' slrcny a k€ie lze \rysazolal i na lloPújčcnýchnislech pouze Po pisemén souhlasu
plovozomlelc břbitola' vyairené stmny a I{ďe s€ stávaji součásli pohřebiště'
Provozovatel polriebištěje núžc odstnnit v připadě ávaž!ých dúvodúz Nediska
cclkovépéěeo lrřbitov'
2' v pllstoru hiĎilova je z*áá!o použivalcheňictó prostředky pm dieni plevele'
3, Lavičky lrc na lrřbilově umhtbval jen po předchozin sounbsu pmvozovalele lribilová,
tleď njůžesEnoví Íozněry a tvď laliěky. popi' z!ůsob jejiho upevněnj' vŠichni
návštěvníciltřbilova pal nohou laviĎky Ýolně qýival'

Č|ánckxv

Pnýl1děÚ{pfuc. ,a htbi|oýě
] ' výkopy a zeDni prácevšehodÍuhu.fornováni a obkládáníbfobůsněji provádětpouze
odboné|]my po předchozidohoděs provozovateleúpohřebiště.
2' ?ráce nutnék udlžovilria okrašlovánipropůjčeného
nista ('asazovánia zaléván!kvétin.
uhmbováĎihÍobu.čištěnipomnikuapod')nohou provádětoliávnčnísmi, osobyjin
blizkéB aměstnlnci odbonýclrpodnikú'
3' odbonépřáceieneslnépovalrysmějim ařireních hřbitovspÚ!ádětjen odboméfirny
nebopo dohoděmajit€ I éhoboýýchnist'
čllinek xvl
os'ah,í usla,oýdí
1' PÓplatek a spolřebolmou vodu a a 2ápůjčení
ltonvíje z.nmut v nájcmnén za hobové
2' PouŽitou Úzdobu hrobovýchÍist (vénce,kytice aPod')' plípadnějin}todpad re lrřbitova,
je moŽno uk|ádal na !}bÚenén niŠlě u ýnějšiŇýeúi zdi hřbilova' odkládal odpadky

najiní nistaje piísněatááno.
3 . všechny práce na hibitově věetrě opÉý ltoboťch nist je plovádějlcj
povircnlrlásitpŇvo@váteli břbitom'
v připad4h, kteé nejsu ošetienytouto \yhláškoÚ, se postuluj€ lodle
usleov€ní z{lom č'25ó200l sb' o pohřebniclviv platnémáěnj'

čláíckxvrl
Poruš€ni tétolyb]áškytude poslihov|jropodiezíkonač'200/90sb'' o přestupcích
hěni a podlezikona č'l28/2Q00sb.. o obclchv plahrénáěni.
v platném

xvlll

ziýěrečnó Bld,oý.ní
lrcst] 27.1 ' 2a02'
l. Rušise iád vďejnéholohřebišlěobcespďov, (teď nabylúči
2. Noví lThláškaobceslešÓÝ 12003 Mbývá účimostidien 28' 2' 2003.
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