
Obec Palkovice 
jako provozovatel veřejných pohřebišť podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,  

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o pohřebnictví“) 

  
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona  
  

Řád veřejných pohřebišť obce Palkovice 

1. Rada obce Palkovice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schválila tento Řád veřejných pohřebišť dne 29. 5. 2020 pod číslem 
usnesení RO/47/2020/I/1 (dále též „řád“).   

2. Řád veřejného pohřebiště je vydán po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje ze dne 27. 5. 2020, č.j. MSK 55320/2020. 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Provozování veřejného pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury a službou zajišťovanou ve 

veřejném zájmu v samostatné působnosti obce Palkovice. 
2. Řád upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen „pohřebiště“) v obci Palkovice v níže uvedených 

katastrálních územích, na těchto pozemcích: 
• v k. ú. Palkovice: pozemky p. č. 557, 558, 588, 587/1 a 587/2 
• v k. ú. Myslík: pozemek p. č. st. 277, 216/2, 216/4 a 216/5 

3. Provozovatelem pohřebišť je obec Palkovice, se sídlem Palkovice 619, 739 41 Palkovice (dále jen 
„provozovatel“ nebo „provozovatel pohřebišť“). 

4. Správu veřejných pohřebišť vykonává obec Palkovice prostřednictvím svých zaměstnanců – tel. 
spojení Obecního úřadu Palkovice – 558 656 124 nebo 739 633 313. 

5. Řád je závazný pro provozovatele pohřebišť a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro 
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele   
a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebišť včetně osob, které zde se souhlasem provozovatele 
pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost. 

6. Vymezení pojmů:  
 Hrob – je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným zásypem 

zeminou.  
 Urnové místo – je hrobové místo určené pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými 

ostatky do vyhrazeného prostoru pod zemí nebo nad zemí. Uložení uren se zpopelněnými 
lidskými ostatky je s prokazatelným souhlasem správce možné i do hrobů   
a hrobek, zde je možno ukládat urny nad zemí nebo pod zem.  

 Hrobka – je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi do obestavěného 
prostoru pod zemí nebo nad zemí, nezasypané zeminou. Hrobka je věc nemovitá mající 
charakter dočasné stavby, kterou nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.  

 Hrobové zařízení – je movitá věc sestávající z rozebíratelných dílů, kterou lze přenést z místa 
na místo bez porušení její podstaty. 

 
Článek 2 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích 
 

1. Na pohřebištích obce Palkovice jsou poskytovány zejména tyto základní služby: 
a) nájem hrobového místa pro hroby, hrobky a pro uložení lidských ostatků v urnách 



b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení, komunikací, zpevněných 
ploch a mobiliáře 

c) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště 
d) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů 
e) spravování a udržování objektů na pohřebišti 
f) informační služby 
Na pohřebištích jsou dále poskytovány služby:  
a) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací 
b) pohřbívání a provádění exhumací 
c) ukládání zpopelněných lidských ostatků 
 

Článek 3 
Stanovení tlecí doby 

 
V souladu se stanovisky Okresního úřadu, okresního hygienika, se sídlem ve Frýdku-Místku,  
tř. Palackého 121, ze dne 17.06.2002, čj. HK 215/5523/02 a HK 215/5524, vydanými na základě 
výsledků hydrogeologického průzkumu na pohřebištích, je pro uložení lidských ostatků do hrobů 
stanovena tlecí doba v délce:  
• na pohřebišti v k. ú. Palkovice  13 let,  
• na pohřebišti v k. ú. Myslík    25 let.  

 
 

Článek 4 
Provozní doba pohřebišť, způsob a pravidla užívání zařízení 

 
1. Pohřebiště jsou přístupná takto: 

pohřebiště v k.ú. Palkovice  
 duben až říjen od 6.00 do 21.00 hodin,  
 listopad až březen od 6.00 do 20.00 hodin,  
 v období okolo dne Památky zesnulých ve dnech uvedených na informační tabuli u vstupu na 

hřbitov od 6.00 do 22.00 hodin. 
pohřebiště v k.ú. Myslík:   
 pohřebiště v k.ú. Myslík je přístupné bez omezení. 

2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho 
část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, 
náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.  

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. 
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám pod vlivem návykových  

a psychotropních látek 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 jen se souhlasem 

provozovatele. 
7. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti 

zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno 
se na pohřebišti chovat hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, 
omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat 
prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 



8. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je 
určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně i při údržbě pronajatých 
hrobových míst. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech mimo pohřebiště. 

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze 
tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných 
případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo 
zakázat.  

10. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa 
kolem hrobových míst není dovoleno. 

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

12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, 
který stanoví tento řád.  

13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí pracovník obecního úřadu pověřený provozovatelem 
pohřebiště. 

 
 

Článek 5  
Provozovatel pohřebiště a jeho povinnosti 

 
Provozovatel pohřebiště je povinen:  
1. Všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu 

hrobového místa. 
2. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto řádem a zvláštními právními 

předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů apod.). 
3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště dle ustanovení zákona o pohřebnictví  

(o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských ostatků aj.). Současně je 
povinen udržovat aktuální plán pohřebiště. 

4. Předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vytýčené, číselně označené 
hrobové místo.  

5. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 
8. 

6. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému 
místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou 
případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný  
a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, 
kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke 
hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu;    dojde-li k zásahu do hrobového místa 
nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel 
pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu. 

7. Zřizovat a připravovat hrobová místa k  pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny 
hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo 
vymezený prostor. 

8. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, související s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním 
zpopelněných ostatků. Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu.  

9. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů a pokynů příslušného 
správního orgánu. 

10. Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště. 
11. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebišti, včetně údržby veřejných travnatých ploch, 

opuštěných hrobových míst a vyhrazených ploch. 
12. Zveřejňovat informace na pohřebištích v souladu s platnou právní úpravou způsobem, který je v 

místě obvyklý.  
13. Ostatní povinnosti provozovatele vyplývají ze zákona o pohřebnictví, souvisejících platných 

právních předpisů a ze smlouvy o nájmu hrobového místa.  



Článek 6 
Užívání hrobového místa 

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

uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a 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. Výše nájemného a ceny služeb 
spojených s nájmem je stanovena cenovým výměrem, který vydává obec. 

2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli – 
provozovateli pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 zákona  
o pohřebnictví. 

3. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva 
o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro 
pohřebiště, na němž se hrob nachází. 

4. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem 
hrobového místa je zakázán. 

5. Platným uzavřením nájemní smlouvy k  hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit 
na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení (rám, 
krycí desky apod.), a to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a pokyny 
provozovatele pohřebiště.  Před zahájením prací si nájemce musí vyžádat souhlas provozovatele 
pohřebiště. Má-li být zřízena hrobka, předá nájemce provozovateli pohřebiště k odsouhlasení 
dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména  
a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její 
technické převzetí. 

6. Nájemní právo k  hrobovému místu lze převést smluvně na třetí osobu pouze prostřednictvím 
provozovatele pohřebiště. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník 
hrobky nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu 
uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví. 

7. Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský 
fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu 
možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho 
děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li 
přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. 
Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného 
odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce 
svěřenského fondu. 

8. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, 
kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo 
úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně 
vyzval. 

9. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy  
o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout v případě, že: 
 nájemce neplní své povinnosti podle tohoto řádu 
 nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode 

dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo 
 má-li být pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1 zákona o pohřebnictví. 

10. Nájem lze sjednat na dobu kratší, než-li je stanovena tlecí doba, za podmínek stanovených 
provozovatelem. 

11. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa  
a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem: 
 Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového 

místa. 
 Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval 

svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost 



nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na 
vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších 
osob.  

 Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další 
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. 

 Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak 
zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel 
pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.  Je 
zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat  
o sousední hrobová zařízení. 

12. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.  Se zpopelněnými 
lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím 
provozovatele a nájemce je povinen poskytnout provozovateli veškeré údaje, jejichž vedení je 
předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví. 

13. Nájemce je povinen provádět uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další 
nakládání s nimi jen způsobem, který je v souladu s článkem 7. 

14. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, tato čísla 
nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na 
hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce, týkající se 
upozornění nájemce na skončení doby nájmu.  

15. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu, nutných 
kamenických pracích na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na 
nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu ustanovení § 25 zákona  
o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je 
povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil, 
to platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu. 

16. Nájemce je povinen zajistit na vlastní náklady nejpozději do dne skončení nájmu hrobového místa 
odstranění veškerého hrobového zařízení z pronajatého hrobového místa, čímž dojde k vyklizení 
pronajatého hrobového místa, jinak bude s neodstraněným hrobovým zařízením naloženo  
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Při vyklízení hrobového místa si nájemce 
vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných. Související 
nakládání s urnou a zpopelněnými lidskými ostatky bude probíhat s prokazatelným souhlasem 
provozovatele pohřebiště. Možnosti exhumace na pohřebištích jsou upraveny v čl. 7 tohoto řádu.  

17. Ostatní povinnosti nájemce vyplývají ze zákona o pohřebnictví, souvisejících platných právních 
předpisů a ze smlouvy o nájmu hrobového místa.  

18. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště veškeré změny 
údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště, v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.  
 

 
Článek 7 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 
 

1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci 
je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě 
smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.  

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

3. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky: 
 jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 

let nejméně 1,2 m, 
 dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody 
 boční vzdálenosti mezi jednolitými hroby musí činit nejméně 0,3 m 
 rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši 

minimálně 1,2 m. 



4. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je 
možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad 
rakví bude činit nejméně 1 m. 

5. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky 
v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele 
pohřebiště. 

6. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny 
na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa  
a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem 
provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné 
pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby. Před exhumací 
nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také 
krajskou hygienickou stanici. 

7. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný 
pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. 

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

9. Pro pohřbívání do hrobů 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 použity toxické látky.  

10. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to 
celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka 
nebo kovové s nepropustným dnem. 

 
 

Článek 8  
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 

 
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již existujících je 

oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po předchozím souhlasu provozovatele 
pohřebiště za jím stanovených podmínek. 

2. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění věci (viz odst. 1) 
na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto 
práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele 
pohřebiště, nájemní smlouvy, tohoto řádu a zákona o pohřebnictví. 

3. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel  - určí rozměry, tvar 
hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, šířku uliček 
mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho 
opravách a likvidaci.  

       V zásadě platí tyto podmínky: 
 základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla, musí být provedeny do nezamrzající 

hloubky (minimálně 50 cm pod úrovní terénu) 
 základy rámů a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného 

proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu apod. 
 přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů 
 vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny 
 při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno 

4. V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku 
způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených písemným souhlasem provozovatele ke zřízení 
hrobky.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: 
 hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm) 



 stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, 
musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka 

 stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu 
nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů 

 dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina); v případě, že bude dno 
vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, 
vyplněný drenáží 

 zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle 
předpokládané vyzdívky 

 do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly 
 kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny 

antikorozními nátěry  
 zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá 

stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle 
velikosti rakví). 

 na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality 
betonem a povrch zaizolován 

 na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí 
desku, neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely 

 nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2 
 vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, 

na samostatném základě 
5. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit 

 dobu výstavby hrobky 
 zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova 
 požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště 
 podmínky používání komunikací pohřebiště 
 způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace 
 povinnost dozoru při výstavbě 
 průběžné a závěrečné kontroly postupu prací 

6. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé 
užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce a způsoby a cyklus revizí hrobky. 
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat. 

 
 
 

Článek 9 
Dřeviny, lavičky a ostatní 

 
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které 

by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku  
a ohrožovat bezpečnost návštěvníků. 

2. Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s  předchozím písemným 
povolením provozovatele pohřebiště. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu 
nájemce odstranit vysázené stromy nebo keře, k jejichž výsadbě nedal souhlas. 

3. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštních předpisů (viz zákon o ochraně krajiny). 
4. Všechna trvalá zeleň, vysázená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.  
5. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez 

předchozího souhlasu provozovatele. 
6. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel nebo osoba, které k tomu udělí 

provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky. Lavičky mohou užívat všichni 
návštěvníci pohřebiště. 

 



Článek 10 
Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby 

 
1. Pohřební služba, která hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu otevřít hrob nebo hrobku, 

případě provádět exhumaci, tak může činit jen s prokazatelným souhlasem a dle pokynů 
provozovatele pohřebiště a po předložení dokumentů, které si pro tento účel vyžádá (např. 
písemnou žádost nájemce/vypravitele pohřbu, doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti  
v oblasti provozování pohřební služby).  Provozovatel pohřebiště je oprávněn provádět dozor nad 
všemi činnostmi, které pohřební služba na pohřebištích provádí.  

2. Po skončení prací je pohřební služba povinna na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového 
místa a místa, která při práci znečistila nebo poškodila, do původního stavu nejpozději do 48 hodin.  

3. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem 
pohřebiště seznámen s řádem, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro 
bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.  

  
 

Článek 11 
Omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště 

 
Pohřebiště obce Palkovice jsou provozována historicky, není známé datum jejich vzniku a nebylo k nim 
vydáno územní rozhodnutí, ze kterého by vyplývalo případné omezeni. 
 
 

Článek 12 
Zrušující ustanovení 

 
Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obce se zrušují v celém rozsahu řády pohřebišť Obce Palkovice 
pro část obce Palkovice a pro část obce Myslík vydané usnesením obecního zastupitelstva ze dne  
17. 12. 1992. 

 
Článek 13 
Účinnost 

 
1. Tento řád je účinný dnem 01.07.2020. 
2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Palkovice po dobu 15-ti 

dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu bude vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém a také 
na webových stránkách obce Palkovice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Radim Bača 
             starosta 


