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článek l
I.Ir'odrrí
ustattoveltí
v obci Tuřany'
1. Rád upraruje provoz polrřebištč
provozováni pohřebištěv souladu s ustanovenim
2. Pror.ozovatelpoltřebištězajiŠťuje
(správce)a Po|rřebni
obccniho úřadrr.l.uřany
$ l8, oclst 2' zakona prostřcdnictr,ínr
nánl 2f5. SlanÝ"
služby:Po|lŘEBNÍ t;sr-ar'' N.laricFricova'Hlal'ačkor,o
sluŽeb;
tČo : l2 55 56 90 (dodar'atel
člálrek 2
Prov<lzní doba polrřebiště
Pobřebiště.jepro vei'ejnostzpřístupněnoceloroětiě,celodellttě.
článck 3
Pořádek rra pohřelrišti
1' Návštěvlrici pohřebiště .isou povirrni zdržet se takovélro jednárri, které by se
clotýkalodůstojnostizenrřelýclrnebo nlravníhocitěni pozůstalýcha veřejnosti - tzn.
poušlětpřenosnénosičezvuku, poŽívatalkoholickénápoje,
zejrrréna
c|rclvatse lrlrrčně.
a
a psychotropnilátky, odlrazcrr'atodpadky ntitrtonacjcrbk tornrrurčertý'clr
oll]al]'}ne
pouŽivat pťostorypohřebiŠtěa jelro i,ybal'cni k jinýrrručelůnt'rreŽk .iakýnijsou určerry
2. Děti do l0 let nrajina polrřebištěpřistup pouze v doprovodu dospěléosob1,.
je zakazánojezdit na jizdníclrkolech, koloběŽkác.h'skateboardecha
3. Na pohřebiŠti
kolečkowclrbr.uslic|r
4. Na pohřebištěje zakazanpřístuppodnapilýnlosobánl a osobátn Se psy. kočkanria
'iinýlnizviřaty.
5- Přístup na pohřebištěnebo do jelro částimůŽesprávce pohřebištěz oprávněných
úpral,v,naledí,r'ichřice.exIrumaceatd ) na Vymczenoll dobu omezit
důvodů(terénrrí
nebo zakázat'

Ó. Ukládání rrádob,nářadí a jiných předmětůna zelenéploclry a nrista kolern
hroboých místnenidor'oleno.
jedrrotlivýchlu.obolryclr
je nroŽnona pohřebiŠticlr
rozsr'ěcovatr.ra
1
Sr,ítilnya sr'íčkry
jsou
proti vzniku
zabezpečeny
pokud
vhodnýnr
zpťrsobenr
pouze
tehdy'
rnístech
pít vodu z
pohřebiště
požáru.Z liygienickýclrdůvodůrteni dovoleno v areálu
a na
účelůrn
spravcepohřcbiště
k provoznínr
r,1lpusti'
Tato vodaje určena
vodovodní
v
r.odu
zakázano
odnašet
Je
hrobových
rnistech
prorrajatÝclr
zeleně
na
za|évani
nálrradnich
obalechz areaiupolrřebiště.
košea velkoobjenrovy.
8' odpadkyje třeba odkládatna stanovenánrista(odpadkové
kontejner)
9. Nár,štěvnícinejsou oprávněni provádět jakekoli zásahy do zeleně vysazené
zeleně'bezjehosouhlasu.
včetně
novelry-sadby
správcempohřebiště,
je nrožné
se soulrlasenr
l0) Pořádánípietlricha .''zporninkoýchakcína pohřebiště
správce pohřebiště.Tím nettí dotčenapovitlnost svolavatelepředeni oznámit
ve
podlezvlaštnrho
předpisu(zák. 84ll990, o právu shrotrraŽel'ovacint,
shrorriáŽdění
předpisů1
zněnípozdějšíclr
rozsalrua
l I) Na pohřebištijepovolenoprovádětjakekoiipr.ácepouzer, takor'étrt
ktery,stanoví
tentořád'
tako{m způsobern,
je povolenopouživatk parkovánr
plochyna pohřebišti
|?) Pojizdnéa pr.ůchodné
vozidel pouze se souhlasenrsprávcepohřebiště'Neú dovoleno parkovatvozidla u
hroboýclrrníst.
provádísprávcepohřebiště.
13) Dozor nacipořádkemna pohřebišti
článek4
Rozsah služebposkytovarrých
na pohřebišti
Správce pohřebištěposkytuje .einsna$roJaslcduj ci služby.
hroborýchmíst
a) pronájenr
o luobovýchttilstech
a o uloŽenilidskýchostatků
b) vedenísouvisejici
er,"idence
polrřebiště
včetněkornunikacia ostatnizeleněv areálupohřebiště
c) spráw a ťidržbu
DodavatelsluŽebna polřebištiposkytujetyto Služby:
prácesouvisející
a) r,1kopové
s pohřbenima exhurttací
b) pohřbívání
exhumací
c) provádění
zpopelněrrýcir
lidskýchpozůstatků
do hrobu
d) ukládání
článek 5
v souvislostis rrájnremhrobovýchrníst
Povinnostia čirrrtost
spriivcepohř.ebiště
je povirren:
l ' Správcepolrřebiště
a) předatnájemcihrobovélro
mista (dáleje ,.r:ájentce..)
k uŽívánívyznačené.
číselně
hrobovénrísto
ozrračené

hrobu nebo lrrobkyza podmírrekstanozaY:izeni
b) umoŽnitná.ierncizÍizeníhrobového
venýclrr' článku9
jeho hrobového
pohřebiště'zajistitpřístup
mjstaa zaiízersi
nájerrrciužíváni
c) unrožrrit
jakýchko]i
zásahů do lrobového rlrístanelro
ke hrobovémutnístua zdržetse
např. v důsiedkužive|rrí
kdy je to nezby1né'
zaťízent
s vyjínrkoupřípadů,
lrrolrovélro
lrebokdyje třeba
pohrorrry.
zajistitbezpečný
a plynulýprovozpohřebiště,
bezodkIadně
práce nebo úpraw
provéstpohřbenído sousednihohrobu' katnenosoc}rařské
je onrezení
rnožné
pouze
tttístu
případě
přístupuke hrobovému
pohřebištěv takovént
po nebytněllulnou dobu' dojde-li k zásahu do lrrobovéhoniístanebo lrrobového
povirrenhrobovérrrísto
virrousprávcea t.znikIre-li
škoda'je správcepohřebiŠtě
zaŤízeni
do původniho
stavu'
ur,ést
z. Hrobová nÍstasprávce zřizu)ea připravujek pronájmutak' aby vzrrikalyucelené
charakterua rozměrů.Nikdo nemá
řady, oddily či skupinyhrobůa hrobek stejného
rrárokrraindividuálrrí
unristěninrinrovytnezenýprostor.
Čtánex 6
Por'innostinájemcehrobovéhonrísta
Povinnosti nájenrcehrobovéhomista jsou uvecletryv rtájelttnismlouvě ntezi
pronajirrrateiem
rnísta
a nájerrrcemlrrobovéIro
t
Článct<
Uk|ádálrí |idskýclr pozůstatkůa zpopelněných |idskýclr ostatků a jejich
exltunl:lce
|. Lidské pozůstaky můžedo hrobů a luobek ukládat pouze dodavatel sluŽeb na
pohřebišti,jiná osobajen se souhlasenrprovozovatele.obdobrrě to platíi o provádění
pracíspojerrýchse zajišťovánint
exhuttrací.
2. Zpopleněnélidskc ostatky je nroŽnéuložit na pohřebištivždy jen se soulrlasenr
provozovatelepolrřebištěa způsobem'ktery stanoví.
3. Všeclrrryrakve určenék pohřbenínlusíbýt označenyštitkenrobsalrrrjícínr
rrrinimálně
jrnéno zenrřelélro,datunr narozenía clen pohřbu. Před spuštěnímdo hrobu rnusi být
viko rakve pevtrěa trvale spojenoŠroubetll
rakve.
se spoclničástÍ
4. Pro pohřbivání do hrobů nrusi být použity takové rakve, které ve stanovenó tleci
době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn' že nesnríobsahovat dily z PVC a jiných
rrerozložitelrrých
nlateriálů'kor'oi'ó díly jen onrezeně, r,yplň rakví nrůžebýt poLlze z
jako clřevěnepiliny' papíra látky, při rýrobě rakvínestttíbýt pouŽitytoxické
rrrateriálů
Iátky'

5. Pro pohřbiváni do irrobekje nutno pouŽit rakr,e S max' rozměry 2' ] 5 x 0,85 m a to
- celodubovérreboz jiných tvrdých druhůdřev' do kteréje umístěnapolovičnizinková
vloŽka nebo
. kovové S nepropusttrýtndnenr
6' Přirnou rnanipulaci s lidskými ostatk.v uloženýrni v hrobkách nrůže správce
pohřebištěprovádět pouze se souhlasetrrhygierrika.
článek8
Tlecí doba
do hrobůčini l2 let.
Tleci doba Stanovenápro ukládánílidskýchpozůszatků

článek 9
ZÍ.izováníhrobového zníízenía podrnínky prováděrrí prací na pohřebišti
1. Podmirrky pro zřizprríhrobovéhozařizeni hrobu'
a) základy musi odpovídat půdorysnýmrozměrunr dila a hloubce základove spáry'
která činí600 rrrm.
b) základy' parriátníkůa rrálrrobků nrusí být zlrotoveny z dostatečně úrrclsného
rnateriálu'odolnéhoproti působenipovětrnostnichr.lir,ů,např. z prostélrobetonu či
případrrěcihlovéhozdiv'a
kamenlrého,
železobetonu,
c) předni a zadni rámy ntusibý,t'v jednépřírnceS rallly sousedníchhrobů
d) vlastnínálrrobeka rámy nrusibýt nrezi seboujednotiivěkotveny
odstupriováno
e) při stavběna svahovitémterétrumusi byt hr' zařizenístejnonrérně
2. Podmirrky pro zřízeni hrobovéhozařizení hrobky'
a) hloubka qýkopu nrusi odpovidat počtuuvaŽovanýchuloženýchrakví (nlax. 2ó0
cm)
b) stěny nrusíbýt irybudoványz porézniclrnrateriálů(např cilrly). pokud bude použit
Iitý beton, nrusíbýt z hrobkv vyr'edenadifuznízátka
c) stěny hrobky z porézníclt
nrateriálů
ntusi rnit při šiři nejméně30 cm' v připadě uŽiti
litéhobetonu nejtleně i5 crrra tnusi bý.tizolovány přizdivkou, včetrtěinrpregnačních
rrátěrťr
d) dno hrobky můŽebýt bez betonovélropokryvu (pouze kopaná zenrirra).V případě'
Že bude dno vybetonováno. musíbý zřízentrativod o roznrěrech nejmérrě40 x 40 cm
a lrioubce 50 crn' i,1'plněnýdrenáží
e) zdivo nrusíbýt umístěnona betonovémzákladě min. 50 crn. rrysokérnv šířipodle
přecipokláclané
lyzdívky
{) do stěrrhrobky rnusi být zabudovány vstupníotvory s rnadly
g) kovové prvky v hrobce (traverzy na uloženi rakví a stropní nosiče) musí bjt
opatřeny antikoroznímrnátěry a jejich stav musíbýt kontrolován nejménějednou za 10
let
h) zastropeníhrobky je nutnéprovésttak' aby rnohly být rakve lehce urrtístěnyna
jednotlivá stanoviŠtě
s tim, Že l,stupníotvor a vlastni světlost hrobky musi být nejméně
?20 cnt (podle velikosti rakvi)
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