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jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 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 zákona o pohřebnictví a po 
předchozím souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje vydaného pod č. j. KUZL -
11093/2017 
 
 

Řád veřejného pohřebiště města Holešova 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Řád veřejného pohřebiště města Holešova upravuje provoz pohřebiště nacházejícího  
se na pozemku p. č. 1355, o výměře 16905 m2, k. ú Holešov – Městský hřbitov 
v Holešově, a dále pohřebiště nacházejícího se na pozemku p. č. 1357/1, o výměře 460 
m2, k. ú. Holešov – Evangelický hřbitov v Holešově. Vnější hranice pohřebiště jsou 
vymezeny oplocením. 
 

2. Město Holešov, IČO: 00287172, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov (dále jen 
„provozovatel“), zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 
zákona o pohřebnictví prostřednictvím společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., 
IČO: 25583140, se sídlem Květná 1555, 769 01 Holešov (dále jen „správce pohřebiště“). 
 

Článek 2 
Použité pojmy 

(1) Veřejné pohřebiště (dále též „pohřebiště“) je prostor určený k pohřbení lidských 

pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby  

a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren či vsypové louky nebo jejich kombinace; 

součástí pohřebiště jsou rovněž jednotlivé čestné hroby. 

 

(2) Řád veřejného pohřebiště města Holešova (dále též „řád“) jsou zveřejněná 

závazná pravidla a podmínky, kterými město Holešov jako provozovatel pohřebiště 

v souladu s ust. § 19 zákona o pohřebnictví upravuje zejména:  

a) rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti; 
b) povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem  

na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a 
pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště; 

c) povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti 
související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště; 

d) povinnosti nájemce hrobového místa, zejména pokud jde o rozsah údržby 
hrobového místa a úhrady za nájem hrobového místa; 

e) dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům atd. 
 

(3) Hrobové místo je místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo 

vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren. 

 

(4) Hrob je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným 

zásypem zeminou. 
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(5) Hrobka je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi  

do obestavěného prostoru pod nebo nad zemí, nezasypané zeminou. Hrobka je 

dočasná stavba – věc nemovitá, kterou nelze přenést z místa na místo bez porušení 

její podstaty. 

 

(6) Hrobové zařízení – je věc movitá sestávající z rozebíratelných dílů (včetně 

nezbytných základů), kterou lze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. 

 

(7) Urnové (epitafní) místo – je hrobové místo určené pouze pro ukládání uren  

se zpopelněnými lidskými ostatky (minimálně v úředních obalech), do vyhrazeného 

prostoru pod nebo nad zemí; uložení uren se zpopelněnými ostatky se souhlasem 

provozovatele pohřebiště možné i do hrobů a hrobek, nebo v pevných obalech na 

jejich povrch.  

Článek 3 
Provozní doba pohřebiště 

1. Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně ve stanovenou dobu takto: 
- zimní období (1. 11. – 31. 3.)  7 – 17 hodin; 
- letní období (1. 4. – 31. 10.)  7 – 19 hodin. 

 
2. V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle je veřejnosti přístupné 

v době 7 – 20 hodin. 
 

3. Správce pohřebiště je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. 
 
4. 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. 
 

Článek 4 
Pořádek na pohřebišti  

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo 
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn. zejména 
hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, 
omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádob k tomu určených  
a používání prostor pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 
 

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené 
v článku 3 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. Zákaz se nevztahuje na vodicí (slepecké) a asistenční psy, doprovázející 
zdravotně postižené osoby.  

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

 

7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel 
jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se  souhlasem správce pohřebiště. Není 
dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel. 

 
8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst 

není dovoleno. 
 
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech 

pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.  
 

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodního řadu  
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. 

 
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa do nádob k tomu určených; pokud je  

na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat. 
 
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem 

pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.  
 
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce 

pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle 
zvláštního předpisu. 

 

14. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze ve vyhrazených místech po předchozím 
souhlasu provozovatele nebo správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam  
na stromech ani zařízeních pohřebiště, zejména na hrobech. 

 

15. Všechny osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu 
pohřebiště jsou povinny tak činit v souladu se zákonem a ostatními právními normami 
upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád, a činit tak vždy s vědomím správce 
pohřebiště nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba. 

 

16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 
 

Článek 5 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 

1. Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby: 
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací; 
b) pohřbívání; 
c) provádění exhumací; 
d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků; 
e) pronájem hrobových míst; 
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků; 
g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, 

zejména: 
1. správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síň, komunikace, oplocení apod.) 
2. zveřejňování informací pro potřeby nájemců a návštěvníků na místě obvyklém 
3. údržbu páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě) 
4. zajišťování svozu a likvidace odpadů 
5. údržba a úprava společných hrobů a čestných hrobů  
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6. zajišťování provozu veřejných WC na pohřebišti 
7. obsluhu a propůjčování obřadní síně 
8. ukládání zpopelněných lidských ostatků do kolumbária 
9. údržbu a úpravu hrobových míst za úplatu 
 

2. Služby podle odst. 1 písm. a) – c) může správce pohřebiště zajistit odbornou  
a způsobilou pohřební službou dle § 6 zákona o pohřebnictví.  

 
Článek 6 

Povinnosti nájemce hrobového místa 
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy o pronájmu hrobového 

místa uzavřené mezi správcem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen 
„smlouva o pronájmu hrobového místa“). Smlouva o pronájmu hrobového místa se řídí 
přiměřeně ustanovením zvláštního předpisu1. 
 

2. K uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout 
pronajímateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 
zákona o pohřebnictví. Změny uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen  
bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. 
 

3. V případě, že se jedná o pronájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba,  
na niž se smlouva o pronájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být 
dodržena tlecí doba. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející 
pohřbení nebo uložení urny. 

 
4. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájem na její dědice. Je-li nájemcem právnická 

osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce 
nájemce je povinen sdělit správci pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence 
veřejného pohřebiště. Je-li dědiců více, jsou tito povinni vybrat ze svého středu jednoho 
dědice, se kterým provozovatel uzavře smlouvu o nájmu hrobového místa po zemřelém 
nájemci, a který bude ostatní dědice zastupovat při komunikaci a jednání se správcem 
pohřebiště.    

 
5. Nájemce jednoho hrobového místa může být pouze jeden. 
 
6. Podnájem hrobového místa je zakázán2. 
 
7. 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 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. 

 
8. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze písemnou dohodou 

mezi správcem pohřebiště, původním nájemcem a novým nájemcem. Rovněž v případě, 
že původní vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení převede vlastnické právo 
k těmto věcem na nového vlastníka, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 
informovat správce veřejného pohřebiště a předložit správci pohřebiště smlouvu  
o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby. 

 
9. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa 

v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu. Pokud přes písemné upozornění 

                                                           
1
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2201 a násl. 

2
 § 25 odst. 3 věta druhá zákona o pohřebnictví 
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provozovatele pohřebiště neprovádí nájemce údržbu pronajatého hrobového místa, může 
mu být dle § 26 odst. 1 písm. h) a odst. 2 zákona o pohřebnictví uložena v rámci 
přestupkového řízení pokuta až do výše 50.000 Kč. 

 
10. Správce pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu hrobového místa, s výjimkou 

případů, kdy dosud neuplynula tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné, 
nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce 
písemně vyzval. 

 
11. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, 

postupuje správce pohřebiště přiměřeně podle § 20 písm. g) bod 4 a 5 zákona  
o pohřebnictví. 

 
12. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné 

kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech  
a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 odst. 4 
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. 

 
13. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení 

v následujícím rozsahu a způsobem: 
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy 

hrobového místa; 
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který  

by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení  
na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních 
nájemců a dalších osob; 

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

14. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena 
jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce 
neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce, je správce pohřebiště oprávněn 
zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 
 

15. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat 
o sousední hrobové zařízení. 

 
16. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.  

Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat na pohřebišti 
pouze s vědomím správce, a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje, 
jejichž vedení je předepsáno § 21 odst. 1 zákona o pohřebnictví. 

 
17. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správce, tato 

čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. 
 
18. 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. Ponechané zpopelněné lidské ostatky  
se vyjmou a uloží do společných hrobů bez úředních obalů. 
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Článek 7 
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba 
jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním 
exhumací. 
 

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

 
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době 

zetlí spolu s lidskými ostatky, to znamená, že nesmí obsahovat díly z umělých hmot  
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. 

 
4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m,  

a to: 
a) celodřevěné, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo 

b) kovové s nepropustným dnem. 

5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště 
provádět pouze se souhlasem hygienika.  
 

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

 
7. Lidské ostatky mohou být exhumovány jen na žádost nájemce hrobového místa nebo 

bude-li nařízena exhumace v rámci trestního řízení podle zvláštního zákona. Před 
uplynutím tlecí doby je třeba souhlasu hygienika. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo  
o ni požádal. Exhumaci je třeba provádět tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek, a aby 
byl vyloučen přenos nakažlivých nemocí. 

 
8. Hygienik může v případě, že osoba byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí, 

stanovit způsob nakládání s lidskými pozůstatky při pohřbení. 
 
9. Bezprostředně po provedení pohřbení musí být hrob řádně zasypán zeminou a upraven, 

hrobka musí být zajištěna krycí deskou. 
 
10. V případě, že by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo 

vodního hospodářství, může o zákazu pohřbívání na pohřebišti rozhodnout příslušný 
orgán státní správy. Na pohřebišti, kde je zakázáno pohřbívání lidských pozůstatků  
do hrobů, lze nadále pohřbívat jinými způsoby, pokud orgán, který o zákazu rozhodoval, 
nerozhodl jinak. 

 
11. Zpopelněné ostatky je možné uložit na pohřebišti nebo tyto vyjmout vždy jen  

se souhlasem správce pohřebiště. 
 
12. Uložení urny do hrobu, hrobky, na urnové místo nebo do schránek v kolumbáriu, a její 

vyjmutí může být provedeno jen se souhlasem nájemce hrobového místa. Urna může být 
uložena ve zvláštní schránce nebo bez ní. 

 
13. Nájemce hrobového místa je povinen správce pohřebiště oznámit uložení urny  

či přemístění na pohřebiště. Zároveň je povinen sdělit údaje dle § 21 písm. a) – e) 
zákona o pohřebnictví.  
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14. Správce pohřebiště povolí uložení urny i na části hrobového zařízení v jeho výklencích 
nebo ve zvláštních ochranných schránkách bezpečně připevněných k hrobovému 
zařízení, pokud tomu nebrání estetický vzhled nebo jiné důvody zvláštního zřetele hodné. 

 
15. Zpopelněné ostatky se mohou ukládat na pohřebiště bez ohledu na to, ve kterém 

krematoriu bylo zpopelnění provedeno. 
 
16. Zpopelněné ostatky, o nichž nikdo neurčil jinak, se mohou uložit do společného hrobu 

nebo rozptýlit. 
 

Článek 8 
Tlecí doba 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí na obou pohřebištích 
17 let. 
 

Článek 9 
Zřizování hrobek a hrobového zařízení a podmínky k provádění prací na pohřebišti 

1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již 
existujících je oprávněn pouze nájemce hrobového místa, nebo jím zmocněná osoba  
po prokazatelném předchozím souhlasu správce pohřebiště za jím stanovených 
podmínek. 
 

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

 
3. Podmínky pro zřizování hrobek a hrobového zařízení: 

a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, 
hloubka založení základů je stanovena min. 0,6 m pod úrovní terénu. Výšku základů 
lze snížit na 0,5 m pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání 
např. štěrkovým polštářem; 

b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, 
odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, 
kamenného, příp. cihelného zdiva apod.; 

c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů; 
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny; 
e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně 

odstupňováno; 
f) hloubka hrobu musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí 

mladších 10 let nejméně 1,2 m; 
g) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody; 
h) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby nebo hrobkami musí činit nejméně 0,3 m; 
i) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou 

zeminou ve výši minimálně 1,2 m do úrovně terénu; 
j) pohřbívací plocha musí být u hrobu a hrobky zachována o rozměrech nejméně  

1,2 m x 2,3 m, u míst pro uložení uren nejméně 1 m x 1 m; 
k) texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště, není 

dovoleno na náhrobních deskách a jiných místech hrobového zařízení umísťovat 
nevhodné nápisy nebo symboly. 
 

4. Další podmínky pro zřízení podzemní hrobky: 
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 

2,6 m); 
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b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý 
beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka; 

c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 0,3 m, v případě užití litého 
betonu nejméně 0,15 m, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních 
nátěrů; 

d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina), v případě,  
že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně  
0,4 m x 0,4 m a hloubce 0,5 m, vyplněný drenáží; 

e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 0,5 m vysokém v šíři podle 
předpokládané vyzdívky; 

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

antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let; 
h) 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 2,2 m (podle velikosti rakví); 

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

j) na zastropení je nutno použít 0,2 m zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit 
krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely; 

k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2; 
l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci 

hrobky na samostatném základě. 
 

5. Správce pohřebiště ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanoví: 
a) dobu výstavby hrobky; 
b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova; 
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. 

 
6. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé 

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

7. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba zejména: 
a) respektovat důstojnost místa; 
b) omezovat hlučnost prací; 
c) neomezovat průchodnost komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům; 
d) nenarušovat hrobová místa nebo jakkoli jinak omezovat práva nájemců hrobových 

míst; 
e) zajistit ochranu zeleně a kořenového systému zeleně; 
f) volit celkovou hmotnost naložených vozidel s ohledem na únosnost terénu. 

 
8. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny,  

do původního stavu, ve lhůtě stanovené v souhlasu k provádění prací. 
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Článek 10 
Válečné a čestné hroby 

1. Válečným hrobem je dle zvláštního zákona3 místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které 
zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, 
anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci  
v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo 
osárium, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž 
evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou 
událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní 
smlouvou, jíž je Česká republika vázána. V případě pochybnosti rozhoduje o tom, co je 
válečným hrobem, ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“)4. 
 

2. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po písemném 
souhlasu vlastníka nemovitosti a ministerstva. Souhlasy ministerstva nenahrazují 
povolení nebo vyjádření jiného správního úřadu, pokud je vyžadováno podle zvláštního 
právního předpisu.5 

 
3. Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky 

prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné usnesením Rady města Holešova prohlásit 
za „čestný hrob“. Čestný hrob je osvobozen nájemného i od placení služeb spojených  
s nájmem hrobového místa. Za čestný hrob může být prohlášen i hrob takto zřízený  
v minulosti. 

 
4. Správce pohřebiště je povinen udržovat válečné a čestné hroby celoročně v důstojném 

stavu. 
 

Článek 11 
Obřadní síň 

1. Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné 
rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení  
se zpopelněnými lidskými ostatky, a to všem osobám i členům jakékoli registrované 
církve za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může 
povolit správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem. Provozní doba  
se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností správce. 
 

2. Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi 
správcem a objednatelem a za úplatu dle platného ceníku. 

 
Článek 12 

Dřeviny, lavičky a ostatní 
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat a kácet pouze se souhlasem Městského úřadu 

Holešov. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů  
a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků. 
 

2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce 
písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských 
ostatků. 

 
3. Městský úřad Holešov může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit 

vysazené dřeviny, k jejichž výsadbě nedal souhlas. 
 

                                                           
3
 § 2 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, ve znění pozdějších předpisů.   

4
 § 4 odst. 3 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, ve znění pozdějších předpisů  

5
 § 3 odst. 2 věta druhá zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, ve znění pozdějších předpisů 
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4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu6. 
 
5. Všechna trvalá zeleň vysazená na pohřebišti se stává majetkem provozovatele 

pohřebiště. 
 
6. Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje  

o způsobu řešení nebo náhrady příslušný správní orgán. 
 
7. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé 

zeleně bez předchozího souhlasu správce. 
 
8. Jednoduché práce, nutné k udržování a výzdobě hrobových míst, provádějí  

na pronajatých místech nájemci nebo fyzické, či právnické osoby nájemci pověřené. 
 
9. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti správce, nebo osoba, které k tomu udělí 

správce souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat 
lavičky v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště. 

 
Článek 13 

Sankce 
Porušení tohoto řádu bude postihováno podle platných právních předpisů7. 
 

Článek 14 
Ostatní ustanovení 

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí 
zákonem o pohřebnictví. 

 
2. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí příslušný orgán města Holešova – Městská 

policie a správce pohřebiště. 
 
3. Výjimky z řádu dle individuální žádosti může schválit Rada města Holešova. 
   

Článek 15 
Účinnost 

Řád veřejného pohřebiště města Holešova nabývá účinnosti dnem 1. června 2017. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
      starosta města 

  
 
 
 
 
Bc. Jaroslav Chmelař v. r. 
    místostarosta města 
 

 
 

                                                           
6
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

7
 § 47b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

§ 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích  
§ 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 


