Ju-O-/ou()

Rád pohř.eiiišiě
Rada obce Hoštiee-Hero|tice v sou|adu s ust. $ l02, odst 3 zákona č 128l2oo0 Sb.' o
obeích v platném znění a sotrladu se zákonem č' 25612001o pohřebnictví schválila na
svém zaseclání tento řá.d pohřebiště.
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ostatků vyžadují, aby poiťebiště bylo uciržováno v odpovídajícímstaw a aby byio
dbáno všech zdravotních a iiných předpisů.

Č,,.2
Správa pohřehiště
Správu pohřebiště v Hošticích-Herolticích provozuje obec Hoštice-Heroltice (dále jen
,,správee pohřebiště..).

obec Hoštice-Heroltice jakcr provozovatel a správce pohřebiště zajišťtrje provozování
pohřebiště v sol-lladu s Llstanovením $ 18 odst. 2 zá-kona o pohře,bnictví
prostřednictvím pana ]VÍarka Klvače, Moravské Málkovice ě' ?9,68201 Vyškov.
tČa +ezzaazl.
Správce pohřebiště dohlížína dodržování řádu. Předkládá návrhy na rozvoj,
modernizaei a rozšiřor,''ání pohřebních míst a doplnění míst mezi hroby.
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Půsnlrnnsf

Llstanovení řádu pohřebiště se vztahr.rje
jehož sor-rčástíjsou:
- místa pro jednohroby a dvojhrobi',
- hrobky
- urny
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siužby, pro obstarateie pohřebních a jiných úkt'rnů,objednatele služe'o, uživatele
hrobov,veh míst, návštěvníky pohrebiŠtě včetně osob, které s prokazatelným sotrhlasem
správce pohřebiště prováelějí práce, i pro organizace'
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tlklár!ání zpppelněných ostatkfi a zemřelých
Hošticích-Herolticíchse pohřbívajízpraviclla oStatky zemřelých z
t obce Hoštiee-Heroltiee

Na. pohřebišti v
obvor1r

Dovoltrjí-li to provozní poclmínJ<,v, lze provést i rrloženíostatkťr zemřelých
měst a obcí' pokrrd o to požádá objednatelpohřbtr.

z

jiných

Zemřelí mohorl bý na pohřebišti pohřbeni jen s předchozím sorth]asem správce
pohřebiště' ktery vede řáelnotr evidenci o rrústě a zptisobrr rrložení.
Zpopelněné ostatkJ mohou bý na pohřebišti r.rloženy pollze s vědomím správce pohřebiště bez ohledu na místo zpopelnění.

Čls

Proptijčenímísta prn hroh neho rrrntt
Propťrjčenímísta pro hrob nebo urntr
a) Místo na pohřebišti se propť4čt4e na záklaclě smlotrv,v uzavřené mezi správcem

pohřebiště a szickou' případně právnickou osobou (dá-le jen rrživatel). Místo pro
hrob, hrolrkrt nebo l-lrnll se propť4čtrjezpraviclla na elobr.r cleseti let od prvního rrloženízesnu!ého. Po každénrdalšímuloženízesnulého však rrúnimálně na tlec,í dobu,
která z rozhodnl.rtí okresruho hygienika činí10 let, Místo pro rtrntl se propť4čuje na
dobt.r zpra-vidla deseti let od prvního uložení.
LImožňrrjí-lito poměry na pohřebišti, je správce pohřebiště povinen propfičit místo
po trplynrrtí sjednané lhůty na dalšídobtl původnímrruživateli. V opačnémpřípa-dě
mrtsí o tom včas a prokazatelně uživatele uvěclomit. LlloŽením r.rrny do.hrobrr nebo
náhrobkl-r nedochází atrtomaticky k prodlorržení práva k rržívánímísta.
b) Před rrplynrrtím tlecí doby mohou bý do téhoŽ hrobtr uloženy dalšílidské pozťrstaÍky, pokrrd je možnéje umístit nad ťrroveň naposledy pohřbených lidshých pozistatlcri a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m. Před uplynr.rtím tlecí
doby mohou byt lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa
jen se souhlasem okresního hygienika, netro nařídí-li exhrrmaci v trestním Íizen
předseda. senátu nebo státní zástrrpce. Náklady na exhumaci hradí ten' kdo o nl
poŽáda|' provozovatel pohřebiště zajistí při exhrrmaci provoz na pohřebišti tak, abil
nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možnénákary.
c) Po uplynutí tlecí cloby v,vclává souhlas k otevření hrobri a pohřbení elalšíeh osob či
rrložení zpopelněných ostatkri, popř vynětí ostatkťr' správce pohřebiště
d) Správce pohřebiště vede zápisy o rrloženízesnr-tlého do hrobrr a zápis bude
obsahovat týo irdaje:jméno, příjmení zemřelé osoby, místo a datum narozeni a
úmrtí,roclné číslo,claÍrtm rrloženílidsk,vch poďrstatkťr netro zpopelněných ostatků na
pohřebiště včetně rrrčeníhrobového místa a hlorrbky pohřbení, rr zpopelněných
ostatkťr zprisob uloženj popela a v případě vsyptl i místo jejich rtložení,záznam o
nebezpečné nemoci, pokrrd byla osoba, jejížostatl.," byl uloženy do hrobrr' touto
nemocí nakažena', jméno, příjmení, aclrestt trvalého pobýu a rodné číslonájemce
hrobového místa, datum uzavření nájemní smlouv,v a dobtr jejího trvá.ní včetně ťrdajů
o změně smlour,y.
Propťrjčeníhrobových a urnoých míst prováclí správce pohřebiště $zickým a
právnic$m osobám (dále jen r-rživatelům)zpraviclla- tak' aby vznikly rrcelené řacly,
oclclíly či slnlpiny míst stejného charaktenr.

Správce pohřebiště je povinen mít plán pohřebiště, vést eviclenci volných míst a clovcllit
na požádání občanům'aby do plántr evid-ence volný'ch míst mohli nahlížet'

Propujčením místa na pohřebišti v sortlaclrt s rrjednáním ve smlouvě a s tímto řáclem
vznikne rrživateli právo zřídit na propťrjčenémmístě hrob' hrobku nebo urnové místo'
uložit do něj tělo zemřeiého, nebo zpopelněné ostatky, a rrpravit powch místa, zejména
zříclit náhrobek clle clispozic správy pohřebiště a v,vsázet květiny. Vysazování dřevin
(stromů či keřťr) na propťrjčených hrobov,vch místech je přísně zakázáno. Zakázáno je
téžpottŽivání jakýchkoliv chemických přípravkťr mimo hrobové místo

Právo k místu mtiže bý převedeno pouze prostřeclnictvím správce pohřebiště. LTjectnáním r-rživatele o převodrr práva k místrr s osobou třetí není správce pohřebiště vázán.
V případě ťrmrtíuživaÍele přechází právo k místrt na dědice.
Právo k místu se prokazrrje písemnou smlortvort a potvrzením, Že byla proveclena
ťrhrada. za sh.ržtry s propťrjčenímsor-rvisející.Ka-ždý, kdo předloží tyto doklady, se považlttje za osobit oprávněnou clisponovaÍ s hrotlovým místem, pokucl r.rživatel neohlásil
správci ztráttl dokiadťr nebo neomezil dispozici s místem jen na. svott osobu. V případě
nráÍy dokiaclťr ověří správce pohřebiště oprávnění uživatele jiným zpťrsobem. V
případě ťrmrtírrživatele se právo k místrr prokazuje platným dok-ladem o dědickém
Yí-oni

Prokázání práva na hrobové místo jiným zpťrsotrem lze vyjímečněpřipustit, učiní-li
osoba, jež právo rrplatňuje, písemnéprohlášení u správce pohřebiště, že je oprávněnou
osobor-t se vztahem k místtr na pohřetlišti a oelpovíclá za veškerou škocltt, která by
eventuelně sprá-vci pohřebiště vznikla" polcrrcl by se toto prohlášení rrkáza-lo
nepravdivým.
Správce pohřebiště sděltrje irdaje o uživatelíchhroboých míst na pohřebišti jiným
osobám, pokr-rcl prokáži oprávněný zájem.

Výše ťlhrady za pronájem hrobr-i se sta-noví v nájemních snrlor:vá-ch jednotliqfch
náiemcri.

Čle

Progrijčenímísta pro hrohkrr
Místo pro hrobkLr se propťrjčrrjepísemnou smlor:vot.t zpravidla na dobr.r dvaceti let.
Stavtla hrob}ry musí bý trsktltečněna elo jeclnoho roku od propt!čenímísta, jinak právo
k místr.r zaniká' Stavebník hrobk,v je povinen ňdit se při stavbě pokyny správce.
Pokucljde o propťrjčenímísta, platí přiměřeně trstanovení článku 5
Čl. t
Příslrršenstvíh ro[rového místa
S příslLršenstvímhrobového místa na pohřebišti (rám, pomník apod ) je oprávněn
disponor,.'at potlze vlastník tohotó příslrršenstvíZemÍe-|i, přechází vlastnické právo k
hrobovémr-r příslr.tšenstvína jeho dědice podle ustanovení občanskéhozákoníku.

Vlastník hrobového příslrršenstr,''í je povinen prokázat kclykoliv své vlastnickó právo
správci pohřebiště.

DojcleJi k zánikrr propťrjčeníhrobového místa, je vlastník příslušenstvípovinen
oclstranit hrobové příslrršenství'pokrrd neobnovil rrŽivatelské právo k místu, nebo se s
novým rrživatelem nedohodl jinak. Vlastník je povinen oclstranit hrotlové příslrršenství
ke dni skončenír-rŽivatelského práva' případně do osmi clnů po doručenívýzvy správce
pohřebiště' Není-li adresa vlastníka příslušenstvi známa, správce pohřebiště j ej v 'vzxe
.,eřejnotr v,vhláškor-r vyvěšenor-r po clobu dvanácti týclnťl. Po uplyntrtí této lhťltii se může
správce pohřebiště domáhat odstranění příslr.ršenstvíprostřednictvím sottdu. (Náklady
budou správci pohřebiště přiznány podle rozhodnrrtí sotrdu).

Polold hrobové příslušenstvíohroárje bezpečnost osob na pohřebišti a nerrplynulali
doba, na kterorr bylo hrobové místo propťrjčeno,je správce pohřebiště oprávněn
postupovat tak, aby nebezpečíohroženízdravi, života osob nebo majetku osob bylo

óclstraněno, pokucl vlastník ve lhťrtě stanovené správcem neprovede potřebnorr opra,\'tl
na náklad vlástníka' resp' na nákiad rrávatele hrobového místa.. K zánikrr hrobového
místa tírn nedochází.
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Péčeo místql
Liživatel hrobového místa je povinen rrdržovat propťrjčenénústo v řádnóm stavr;.
Rovněž je povinen čistit prostory po stranách hrobrr' pťll cesty přecl hrob'em a pťrl
prostoru za hrobem. Shledáli správce pohřebiště závady,w7}le uživatele, aty |rto v
primcrene htitě oclstranil. Neodstraní-li uživatel zjištěné zásady ve stanovené lhťrtě,
mťržesprávce pohřebiště učinit nrrtná opatření na náklad rrživatele. Polald není znám
trvalý pobi't uživatele, provede správce ýzvu veřejnotr v,vhláškou vyvěšenotr po dobu
osmi týdnťl.
Neuclržování propťrjčenéhomísta v řáclném stavrr je dťrvodem k odepření prodlorržení
uživa.telského práva k místrr na dalšíobdobí. ZvadLé nebo jinak znehoclnocené věnce a
k}tice, jakoŽ i jiné znehoclnocené elekorace, je r.rživatel povinen odstranit a odnést na
určenémísto (vlevo od márnice za zďi). Ie zakiuáno crdkládat sklenice, vázy,
plechovky či jiné předměty nebo oclpacly v prostorách za pomník,v a na plocháeh
nepropťlj čených hrobťl.
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Výsadba ze|eně na pohřetrišti
Stromy a keře v,vsazrrje pollze správce pohřebiště LIživaJelům se výsaelba clřevin
(stromů a keřri) na propťrjčených hrobových místech jako i v ostatních prostorách

pohřeb i ště piisnezauaúe.
šprávce ponr.bistě mťrževýsadbrr provedenou neoprá.vněně a výsadbrr provedenort
piecl nabytím ťrčinnostitohoto řáclu, uzná-li to za potřebné z hlecliska celkového

ji
vzhledrr pohřebiště či jiných závažných důvodťr' odstranit bez náhrady tomu, kdo
vysaclil
Při likvidaci stromťr je ntrtno postupovat poclle zákona č'. 1I4l1992 Sb', o ochraně
přírocly a krajiny, ve znění pozdějších přeclpisr.l, případně dle místníchv,vhlášek k
ochraně zeleně.

Čt.to

Provár|ění prací na pohřebišti
Těla zemřelých mohou bý do hrobťr nebo hrobek ukládána pollze osobami
oprávněnými k provozování sltržeb pohřebních, avšak jen s přeclchozím sorthlasem
správce pohřebiště. Ve v,vjímečných případech mťržesprávce pohřebiště povolit, aby
rrloŽení proveclla jiná osoba.
Llloženízpopelněných ostatků je možno provádět jen se souhlasem správce pohřebiště.
Pan Marek Klvač zajišťuje.
a) lykopové práce souvisejícís pohřebením a exhumací
b) pohřbívání
c) prováclění exhumací
d) uklárláru, rozptyl a vsJvp zpopelněných lidských pozrrstatkťr
právce pohře,bi št ě p o s!vn4 e zej ména ná- sleduj ícíslrržby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o rrloženílidských ostatkťr
c) sprál'tr a úclrŽtltr pohřebiště včetně komrrrukace a okolí zeleně v areálu pohřebiště
d) zajišťovánílikvidace odpadu
S

Či. tt

Stavby na pohřebišti
v,vbrrdování jakékoli stavby na pohřebišti nebo k ťrpravě stavby již existrrjicí (zejména
hrobLry, náhrobku, rámu) je třeba prokazatelný předchozí souhla's správce pohřebiště.
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Tím však není nahrazeno povolení stavetrního itřadu, polard je takového povolení třeba
podle platných předpisri'
Při prová.dění jakékoliv stavb,v na propť4čenémmístě nebo při její irpravě' vždir jen po
přeclchozím prokazaÍelném souhlasrr trživatele místa,, se stavebník (pracovník) musí
podřídit pokynům správce pohřebiště, a to poh;d jde o rozměry a tvar' pokrrd jde o
clnrh pouŽitého stavebního materiáltl i polard jcle o cloclrženízáklaclních všeobecných
podmínek z hlecliska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství. Správce má
právo r,ymezit i clalšípodmínk,v, které je nrrtno clodržet v souladr.r s řádem a jinými
obecně platnýml předpisy.
L]živatelé jsou povinru clodržovat zejména týo podmínky:
a) Základy pod pomnílry mtrsí bý provedeny do nezátwzné hloublry pod irrovní terénr-r
a musí byt přizpťrsobeny irnosnosti pricly. Záklacly poel rám pak do hloubky minimál.
ně 30 cm pod úrrovníterénu, pokud jsou v,vzttrženy, ZáHadové zdivo nesmí
zasahovaÍ clo pcrhřbívací plochy.
b) Dno hrobu mr.rsí byt nejméně 50 cm nad hladinor.r spodní vocly, o jejížvyšce v místě
informrrj e správce pohřebiště.
c) Pohřbívací plocha mrrsí bý zachována r-r všech dn-rhťr hrobů" hrobek a r-rrnových míst
poclle clispozic správce pcrhřebiště
d) I-]ličky mezi hroby, hrobkami tvořj sor.rčást veřejného prostranství a musí bý
nejméně 30 cm širokéNa těch částech hřbitova, kcle nebyla tato poclmínka v
minl-llosti dodržena, je možnépřiprrstit takové rrspořádání, že trlička zrrstává za.chována vždy z jedné clelšía z jedné kratšístrany

Sousednich hrobů'

Q Při stavbě náhrobku musí bý jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
g) Nápisy na hrobech nesmí bý v rozponr s jinými obeeně platnými přeclpisi'.
Stavba hrobk,v můžebý provedena jen na základě souhlasu správy pohřebiště' pň

doclrženípokynťr v,vdaných správott pohřebiště a tohoto řáclu.
Při stavbě je nutno dodržet zejména týo podminky.
a) stěnil hrobky musí zťtstat bez omítek,
b) přístup do hrobky mtrsí byt opatřen schťrdk,v,
c) clno hrobk,v musí bý proptrstné - hliněné,
d) vrstva zeminy nad stropem, která sloužíjako filtračni zápachová uzávěrka, musí byt
minimálně 20 cm vysoká,
e) těla zemřelých lze rrkládat do hrobky v ra.kvích kovových nebo dřevěných s kovovorl

vložkou.
pďrběhu stavetlruch prací je stavebník povinen r.tdrŽovaÍ pořáciek, potřetrný materiál
sklaclovat na místech a zpťrsobem trrčeným sprá.vcem pohřebiště. Znehodnocený
stavební materiál a náhrobk,v i jejich části, jakož i v,vkopanotl zemintt, je stavebník
povinen nejpozději před přenršením práce téhoždne odvézt na místo skládky r;rčené
.správcem pohřebiště, a to na srďrj ná'klael. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze
porržívatk jiným Írčelůmnež komunikačníma nelze tedy omezovat jejich pďlchodnost.

V

Po ukončeníprací je provádějicí stavebník povinen postarat se na svťrj náklad o
vyčištěníokolí uveclením do ptivoclního star'tr nejpozději do 48 hodin' včetně odklizení
zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je stavebník povinen nahlásit správci
pohřebiště. Stavebník nese náklady na likvjdaci a odvoz odpaclu ze stavebníeh prací.
Vybtrclované hrobové příslušenstvíne|zebezvědomí správce pohřebiště oelstraňovat.
Bez prokázání oprávněnosti spťávci pohřebiště nelze ze hřbitova oclnášet hrobové
přísltrŠenství
Převocl nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovémrt přisltršenství je
nab}vatelpovinen prokazatelně ozná-mit správcr pohřebiště bez zbi'tečnéhood-kladtr.
Vlastnické právo k hrobce netro hrobovému přísltršenstvr je povinen uživatel rrústa na
pohřebišti sdělit správci pohřebiště i na jeho l,ryžádáni.

Čt. tz
k hrobovému místrr
práva
Zánik
Po trplyntrtí eloby, na kterott je správce pohřebiště povinen propu;čit místo, zaruká
právo k hrobovému místu, jestliže:
a) poměry na pohřebišti netrmožňtrjí propujčení nrista na dalšíclobr.r pro jeho
nedostatek,
b) nec{ojcle k procllor.rŽení smlotrv,v o propťr;čenínÍsta písemnor: formort nejpozději ke
clni skončenísjeclnané doby propť4čení.Správce pohřebiště je povinen na trtto skrttečnost trpozornit prokazatelně rtživ.'atele ve lhťrtě alespoň 90 clnťr přecluplynutím
sjednané doby, na kterott bylo místo propťrjčeno,
c) trživatel nezaplaÍil ťrhracltr za sltržby s propťr3čenímsotrvisejícínejpozclěji elo 3 měsícťr
oc! clonrčení rrpozornění správce pohřebiŠtě na skončenícloby propťrjčenímísta'
Správce pohřebiště se mťrŽe z tlťrvoclůhoclných zvláštního zřetele clohoclnor.rt s

uživatelem jinak,
d) má byt pohřebiště nebo jeho část rozhodnrrtím přísltršnéhoorgánr: zn:šena neLro
jinak upravena,
e). propťrjčenémísto a hrobové příslušenstvínení udržováno v řádném stavr.r ani po
p'oto'ot.lném rrpozornění správcem pohřebiště na možnost odstotlpení ocl smlotrr,y
ve smysltt občanskéhozákoníktr.
Není-li známaaclresa rrživaJele hrobového místa' uveřejní správce pohřebiště informaci
o možnosti zániku práva k místu vyhláškor.r rryvěšenou na veřejném pohřebištr nejméně
60 clnťr před l.rplynutím sjeclnané doby.

Ke clni skončenídobry propůjčeníje vlastník povinen oelstranit z hrobového místa
hrobové příslušenství(pomník, obruba) včetně uren se zpopelněnými ostatky Pokud

známa,
tak nertčíní,vJvzvejej správce pohřebiště písemně' polorct není adresa rrživatele
provecle správce pohřebiště ýnu k odklizení hrobového příslr-ršenství veřejnolr
v,vhláškot.r (viz čl. 9 vyhlášky).

ohrohlje bezpečnost provozu pohřebiště a nerrplyne-li
Polrucl hrobové přísltršenství
-bylo
místo na. pohřebišti propť4čeno, je správce pohřebiště oprávněn
doba' na kterou
postripovat poclle ocist. 3 tohoto č!ánlnr a podle ttstanovení článlat 9, polc.rcl vlastník ve
ihťrtě stanc'vené sprá.vcem pohřebiště neprovede potřebnolt ítprar'u'
Zrušit uživatelské právo k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvnich stran po dobu
tlecí, počínajeclnem pohřbení zemřelého Hroby a urny' které mají kulturní význam, s
vyjimkorr případťr, kdy je pohřebiště zntšeno, nesmí bý odstraněny ani po r.rplynutí
doby, na kterou Llylo místcr propťrjčeno

Po zániku práva k místu při jiné likvictaci hrobového (trrnového) místa' nebo i v
pďrběhu pňpťrjčova-cídoby, je uživatel povinen prokázat na žác1ost správce pohřebiště
vlastnietví náhrobkr-r, rámtr či jiného příslušenství,a to písemným cloklaclem o koupi'
jiným věrohodným
ýstavbě, doklaclem o nab,ttí v pozůstalostním řizení nebo
doklaclem.

Ó. rs

Rozs'''ěcován í s.''ětel
zabezpečena.
Svítidla Lze napohřebišti rozsvěcovat jen pob-rd jsorr vhodným zpťrsobem
používání
proti vznikir póze*. Správa pohřetriště můŽe v oelťlvodněných případech
svítidel na. pohřebišti omezit nebo i zakázat.

Čl. t+
Přístup na. pohřebiště
je dovolen vsttlp na
Pohřebiště je pro veřejnost přísttrpné clenně Dětem clo osmi let
pohřebiště pollze v doprovodtr dospělých osob'
je vstup na
bsobám poclnapilým a osobám pocl vlivem jiných návykov'vch látek
pohřebiště zakázán.
Motorová voziclla nemohort na pohřebiště Vjíždět Není clovol9n6 vjíždět na pohřeLliště
ostatními voziclly (ízclníkola apocl.), s rýjimkor.r vozíkůinvalidních občanů

Návštěvníci pohřetriště a osoby, které zcle prováclějí práce, jsor.r povinni chovat se
pokyny
zpťrsobem odpovídajícímpietě místa a ve vztahu k provoztt pohřebiště se řídit
správce pohřebiště
Zejména.j e přísně za-kázáno
- ciooat se hlučně, porrštět přenosné magnetofony či ráclia,
- kottřit, požívatalkoholické nápoje či jiné návyk.ové látky,
. octkláclat oclpadk,v mimo místo k tomrt ttrčené,
- voclit psy, kočky a jiná zvířata.
zajistí
Správce pohřebiště umožnívolný přísttrp k církev' ním a jiným otrjektťrm. Správce
:

volný pďrchod pohřebnímrr pďrvoclu.
jiným írčelťrmneŽ komrrnikačním
Cest1' nu poi'reiisti a trličk,v mezi hroby nelze uŽívat k
správce pohřebiště
u n"i," omezovat jejich pďlchodnost. Rovněž ne|zebez souhlasu
v
hrotlťt'
zŤizovaÍlavičlrynet,o c'ctkláclací (ilschovné) prostory okolí
1istí apocl.)
oclpady z pohiebiště (netrvanlivé ozdoby, suché kytice, věnce, spadané
správce
oelklízí
oanasqi nivštěrmíci pohřebiště na určenéa označenémisto, ocllolclje
je zaká.záno.
pohrebiště' oclHadaijiné oclpady než z provozrr pohřebiště

Čt. ts
ostgtní ustan+vení
pohřebiště,
Pokuc1 tento řáet pohřebiště netrpravuje některé právní poměry týkajícíse
ministerstva
(vyhláška
platí pro ně právní předpis o postuptt při írmrtía pohřebnictvj
zdra.votnictví č. 1911988 Sb.).
Vznikié spory a případná povolení v,vjimek z tohoto řádu řešísprá.vce pohřebiště.
Voda na pohřebišti není pitná.
(úchřice,
Správce neodpovídá za škody vzniklé pťrsobením povětrnostních vlivrr
míst
zemětřesení apoct.) a také za škocly vzniklé na majetlnr uživaÍelťrhrobových
zása-hem nepovolaných osob.

Čt. ts
Ná-pravná opatření
čin,
Zaviněnéponršení povinností stanovených v tomto řádu, pokrrd nejcle o trestný
přestupcích, v
můžebý projedná.no jako přestrrpek podle zákona. číslo200/1990 sb., o
írřadem ve
Městským
platném zněii acloq'čnémupřestupci mriže bý uloŽena pokrrta
Vyškově.

Čt. tz
Účinnost
Řád pohřebiště nabj^''á účinnostia platnosti dnern 3.6.20a2
Božena Br-rgnerová
starostka obce

Vratislav Kocourek
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