Město Poběžovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. 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 veřejného pohřebiště města Poběžovice
1.
Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště města Poběžovice dne 14.11.2019,
pod číslem usnesení ZM-07-19.11.14-16
2.
Řád veřejného pohřebiště města vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu
Plzeňského kraje, dne19.11.2019, č.j.: PK-RR/4390/19

Čl. I
Úvodní ustanovení

1) Řád veřejného pohřebiště (dále jen Řád) město vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Plzeňského
kraje, dne 19.11.2019, č.j.: PK-RR/4390/19

2) Řád upravuje podmínky provozu, správy a užívání veřejného pohřebiště v Poběžovicích v k. ú. Poběžovice u
Domažlic na parcelách číslo 1353, 1354 a 1355.
3) Provozování a správu veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště”) zajišťuje město Poběžovice (dále jen
„správce pohřebiště") v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona, prostřednictvím Služeb města
Poběžovice, jako službu ve veřejném zájmu.
4) Ustanovení řádu jsou závazná pro správce a provozovatele, subjekty zabezpečující pohřební služby,
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednavatele služeb, nájemce hrobových a urnových míst,
návštěvníky a všechny ostatní, kteří vstoupí do areálu pohřebiště.

Čl. II
Rozsah poskytovaných služeb

Na pohřebištích Města Poběžovice jsou poskytovány zejména tyto základní služby:

1) nájem hrobového místa
a) pro hroby, hrobky
b) pro uložení lidských ostatků v urnách
c) pro uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriích
d) pro rozptyl lidských ostatků
2) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře
3) údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)
4) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
5) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů
6) spravování a udržování objektů na pohřebišti (kaple apod.)
7) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
8) údržba a úprava společných hrobů, kostnic, mezinárodního pohřebiště a ve sjednaném rozsahu i
čestných hrobových míst
9) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

Čl. III
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno není stanovena. Pohřebiště je přístupné nepřetržitě.
Správce pohřebiště je oprávněn dobu zpřístupněni pohřebiště stanovit, s ohledem na zajištění majetku a
bezpečnosti, v celém prostoru pohřebiště. O tomto kroku je povinen informovat veřejnost s dostatečným
předstihem a způsobem v místě obvyklým.

Čl. IV
Přístup na pohřebiště

1) Pohřebiště je veřejnosti přístupné dle provozní doby stanovené v čl. II. Správce pohřebiště může ve
zvláštních případech z důvodu bezpečnosti přístup veřejnosti omezit. Děti do 10 let mají na pohřebiště
přístup jen v doprovodu dospělé osoby.
2) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy (vyjma slepců, kteří používají psa k
doprovodu), kočkami a jinými zvířaty.
3) Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích a
jiných podobných prostředcích.
4) Motorová vozidla, s výjimkou invalidních vozíků, mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se pouze se
souhlasem správce pohřebiště a při plnění jim stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před
vozidly.
5) 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.
6) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem správce pohřebiště.
Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č.
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Pořádek na pohřebišti

1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých
nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku,
požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu
určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybaveni k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
3) 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 správce
pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
4) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu studny. Tato voda je určena k provozním
účelům správce pohřebiště, na zalévání zeleně při údržbě a na hrobových místech. Je zakázáno odnášet
vodu v nádobách z areálu pohřebiště.
5) Odpady z pohřebiště je třeba odkládat na stanovené místo, tj. do přistavených kontejnerů. Je zakázáno
odkládat do kontejnerů odpad z domácností, či odpad, který nevznikne v přímé souvislosti s provozem
pohřebiště.
6) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně
nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
7) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který
stanoví tento řád.
8) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl. VI
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1) Hrobové místo zřídit v souladu s ustanovením Čl. IX tohoto řádu. před zahájením prací si vyžádat písemný
souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat
správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez
hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště
o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím
způsobem:

Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, narušujícím estetický
vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní
náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 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 ostatních osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa.
 Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v
souladu s § 21 zákona.
 Uloženi lidských pozůstatků a ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem,
který je v souladu s čl. VII tohoto řádu.
 Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném
pohřebišti nebo jeho části.
 Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené správcem pohřebiště.
3) Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému příslušenství je nabyvatel povinen
prokázat správci bez zbytečného odkladu nebo na vyzvání.
4) 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 veřejné pohřebiště, na
němž se hrob nachází.

Čl. VII
Povinnosti a činnost správce pohřebiště

1) Správce pohřebiště je povinen pečovat v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled pohřebiště, zejména
výsadbou zeleně, úpravou cest, umístěním nádob na odpadky, o udržování jeho příslušenství apod.
2) Správce pohřebiště zajišťuje výkopové práce sám nebo u třetí osoby, za podmínek rovných. Nezajišťuje
služby související s pohřebnictvím, včetně jakýchkoliv úprav hrobových míst. Služby nezajišťované správou
pohřebiště si nájemce či oprávněná osoba (pozůstalí apod.) zajišťují u osoby oprávněné tyto služby
poskytovat podle zákona, ve znění pozdějších předpisů. K činnostem nezajišťovaným správou pohřebiště je
nutný předchozí souhlas správce pohřebiště.
3) Správce pohřebiště zajišťuje pronájem hrobových míst, vedení související evidence o hrobových místech a o
uložení lidských ostatků a likvidaci hřbitovního odpadu.
4) Správce pohřebiště je povinen předat nájemci hrobové místo k užívání vyznačené, číselně označené, má
umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. IX.
5) Správce pohřebiště je povinen nájemci zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do
hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné např. v důsledku živelné
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 omezeni
přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa
nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen
hrobové místo uvést na své náklady do původního stavu.
6) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly a
skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo
vymezený prostor.
7) Správce pohřebiště odpovídá jen za ty škody na hrobovém zařízení, které zavinil porušením svých
povinností.
8) Všem osobám-zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.

Čl. VIII
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků

1) Lidské pozůstatky může ukládat do hrobů a hrobek pouze pohřební firma k tomu určená se souhlasem
správce. Zpopelněné lidské ostatky může ukládat pouze správce, jiná osoba jen s jeho souhlasem a
způsobem, který stanoví zákon.
2) Lidské pozůstatky se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu, pokud důležitý obecný zájem
nevyžaduje uložení do společného hrobu.
3) Správce pohřebiště může na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo místo pro hrob propůjčeno povolit,
aby do téhož hrobu byly uloženy ostatky dalších zemřelých příbuzných, a to po uplynutí tlecí doby - před
jejím uplynutím je tak možné učinit jen se souhlasem příslušného orgánu hygienické služby (stanice).
4) Před uložením lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků musí správce pohřebiště dbát na to,
aby toto bylo doloženo údaji o zemřelém včetně datumu uložení ostatků.
5) Zpopelněné ostatky ukládat na pohřebišti na místo k tomu účelu určeném:
a) urnový háj-zásadně v urně a to do země nebo do uzavřeného výklenku v náhrobku.
b) kolumbárium-zásadně v urně do vyhrazené uzavřené skříňky.
c) rozptylová loučka, v souladu s čl. X, pravidly pro provoz loučky.

Čl. IX
Tlecí doba

V souladu s výsledky hydrogeologického výzkumu a vyžádaným stanoviskem Krajské hygienické stanice Plzeňského
kraje se sídlem v Plzni, č.j. KHSPL 23817/2019/25 je na základě zákona stanovena tlecí doba pro ukládání lidských
pozůstatků do hrobů činí 12 let.

Čl. X
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1) K vybudováni jakéhokoli hrobového zařízení nebo k úpravě již existujícího na pohřebišti je třeba souhlasu
správce pohřebiště. Tím není nahrazen souhlas stavebního úřadu, pokud je takového souhlasu třeba, podle
stavebního zákona.
2) Pro provádění hrobového zařízení zásadně platí:
 základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány se zřetelem na
únosnost půdy
 pohřbívací plocha (obrubníkové rámy) nejméně 80x200 cm musí být zachována v rozměrech
sousedních hrobů, u náhrobků k uložení urny v urnovém háji minimálně 90x100 cm, u hrobu dítěte
nejméně 60x160 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně 50x100 cm.
 ulička mezi hroby musí být nejméně 30 cm při stavbě náhrobku musí být jednotlivé díly mezi sebou
kotveny.
3) Druhy rakví:
 celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude ve spodním dílu rakve umístěna
nepropustná zinková vložka nebo
 kovové s nepropustným dnem
 dle ČSN Rakve
4) Po ukončení prací je provádějící povinen na svůj náklad odklidit zbývající materiál a vyčistit okolí hrobu.
5) Vybudované hrobové zařízení a části náhrobků, hotové ozdoby apod. nelze bez souhlasu správce
pohřebiště odstraňovat ani je prodávat třetí osobě.
6) Lidské pozůstatky smí do hrobů ukládat pouze zaměstnanci odborné firmy se zaměstnanci správce
pohřebiště. Ukládání zpopelněných lidských ostatků mohou provádět se souhlasem správce pohřebiště
také jiné osoby.
7) Výkopy a zemní práce na pohřebišti smí provádět pouze osoby určené k tomu správcem pohřebiště, pokud
správce pohřebiště nepovolí výjimku.

8) Na propůjčených hrobových místech mohou oprávnění provádět práce k udržování hrobového místa.
Oprávnění se mohou dohodnout se správcem pohřebiště na udržování hrobového místa správcem za
úplatu.

Čl. XI
Provoz rozptylové loučky

1) Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti v Poběžovicích na místě předem k tomuto
účelu schváleném a označeném „ROZPTYLOVÁ LOUČKA“.
2) Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na konkrétním místě na
rozptylové loučce.
3) Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět správce pohřebiště, nebo jiná osoba, smluvně dohodnuta se
správcem pohřebiště.
4) Vstup na rozptylovou loučku mimo zpevněné plochy je pro veřejnost zakázán.
5) Věnce a kytice lze umisťovat na zpevněné plochy. Správce veřejného pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo
jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
6) Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazeném místě.
7) Rozptyl se provádí v období od I. 5. do 31.10. Pokud jsou příznivé klimatické podmínky, může správce
pohřebiště povolit rozptyl i mimo toto období.
8) Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.
9) Místa rozptylů nejsou zjevně označena.
10) Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání objednatele, po předložení dokladu o zpopelnění,
potvrzení o vyjmutí umy z hrobu, potvrzené správcem veřejného pohřebiště (v případě když se např. ruší
hrobové místo).
11) Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí domluvě správci pohřebiště
nebo smluvně určené osobě.
12) Rozptyl je možno provádět bez účasti objednavatele, ale i s jeho případnou účastí.
13) Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní knize, která obsahuje
údaje o osobách, jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny.
14) Termín a čas rozptylů se sjednává osobně nebo telefonicky se správcem pohřebiště, na MÚ Poběžovice.
15) Cena za rozptyl je uvedena v ceníku, platném pro veřejné pohřebiště Poběžovice.

Čl. XII
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

1) Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků,
nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží
v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky
a)
písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření
hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b)
kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o
vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c)
doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o
oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby-práce při kopání hrobů na
pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d)
prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními
zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,
e)
osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků
od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,
f)
doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,
g)
návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně fotografií příslušného
hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.

2) Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště
seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a
nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
3) Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel
pohřebiště je oprávněn kdykoli
a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové
jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,
b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby
povinen práce neprodleně pozastavit.
4) Provozovatel pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho zaměstnance
pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a
nářadím.
5) Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud
příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
(1) Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např.
bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k
narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových
srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.
(2) Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2
m.
(3) Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný
pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
(4) Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření
požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další
související služby.

Čl. XIII
Sankce

1) Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v
tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
2) Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem
dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky
nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně
provádí exhumaci,
3) Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

Čl. XIV
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, schválený
městem Poběžovice, ze dne 19.12.2011, pod číslem usnesení ZM-11-11.12.19-41

Čl. XV
Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště je vyhlášen dne 19.11.2019 a nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2020. Řád bude po
celou dobu jeho platnosti vyvěšen na místě obvyklém.

V Poběžovicích 19.11.2019

Martin Kopecký
starosta

Pavel Veselák
místostarosta

Ceník
poplatků za nájem a služby spojené s provozem
pohřebiště v Poběžovicích
Tento ceník byl schválen usnesením RM Poběžovice č. RM-25-19.11.25-16 s platností od 1.1.2020.

Nájem za propůjčení hrobového místa činí 5,- Kč / rok.
(Nájem je v souladu s Výměrem MF č. 01/2004)

Cena služeb souvisejících s propůjčením hrobového místa a s provozem pohřebiště činí 100,- Kč / rok /
hrobové zařízení.
Cena služeb souvisejících s propůjčením jednoho úložního místa v kolumbáriu činí 100,-Kč/rok a cena
spojená s provozem pohřebiště činí 100,-Kč/rok/jedno úložní místo.
Cena služeb souvisejících s rozptylem na rozptylové loučce a provozem pohřebiště, činí 300,- Kč za
provedený rozptyl.
Služby spojené s propůjčením hrobového místa, úložního místa v kolumbáriu, využitím rozptylové louky a s
provozem pohřebiště:
- sekání, hrabání a odvoz trávy
- údržba keřů a dřevin
- hrabání a odvoz listí

- opravy a údržby pohřebiště.

Nejedná se o:

- odvoz odpadu

- jakékoliv práce prováděné na hrobovém zařízení

Dětské hroby zůstávají od poplatků osvobozeny.

Martin Kopecký
starosta

Pavel Veselák
místostarosta

