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ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ  

Rada města Kutná Hora se na svém zasedání dne 24. 2. 2021 usnesla pod číslem usnesení 129/21 vydat 

v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), a § 19 citovaného zákona tento řád veřejného 

pohřebiště. Řád veřejného pohřebiště město vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu 

Středočeského kraje v Praze ze dne 18.9.2020, vydaného pod č.j.: 129735/2020/KUSK. 

V tomto řádu budou používány legislativní zkratky pro: 

• řád veřejného pohřebiště dále jen „řád“ 

• veřejné pohřebiště dále jen „pohřebiště“ 

• zákon o pohřebnictví dále jen „zákon“ 

• správce pohřebiště dále jen „správce“ 

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dále jen „hygienik“ 

Čl. 1   

ÚVODNÍ  USTANOVENÍ 

1. Ustanovení řádu se vztahují na pohřebiště v územním obvodu města Kutné Hory: 

− hřbitov U Všech svatých v České ul. p. č. 4057/1 v k.ú. Kutná Hora (součástí je místo pro ukládání 

zpopelněných lidských ostatků v urnách do kolumbárních schránek a na rozptylovou loučku) 

− hřbitov evangelický        p.č. 4051  k.ú. Kutná Hora 

− hřbitov sv. Trojice               p.č. 4415  k.ú. Kutná Hora 

− hřbitov v Malíně    p.č. 408    k.ú. Malín 

− hřbitov v Sedlci     p.č. 395    k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

− hřbitov na Kaňku    p.č. 3        k.ú. Kaňk 

2. Provozovatelem veřejných pohřebišť je město Kutná Hora, IČ: 00236195, se sídlem: Havlíčkovo nám. 

552, zastoupené starostou města Ing. Josefem Viktorou. Kontakty na provozovatele: tel.: +420 

327 710 111, email: podatelna@kutnahora.cz.  

3. Pohřebiště města Kutná Hora jsou provozována na základě Rámcové smlouvy schválené Zastupitelstvem 

města Kutné Hory na zasedání dne 7. 11. 2017 usnesením č. 230/17 prostřednictvím správce pohřebiště, 

kterým je právnická osoba s obchodním názvem Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., IČO: 

49549511, s místem podnikání: U Lazara 22, Kutná Hora. Jeho kompetence a hlavní činnosti jsou 

vymezeny v čl. 5. Provozovna správy hřbitova je umístěna na hřbitově U Všech svatých v Kutné Hoře, 

ul. Česká č. p. 793. Kontakty správce hřbitova: hrbitovkh@seznam.cz; tel.: +420 723 873 519, +420 327 

513 964. 
Čl. 2 

DOBA ZPŘÍSTUPNĚNÍ POHŘEBIŠTĚ, POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI 

1. Pohřebiště jsou veřejnosti přístupná takto: 

− leden - únor   7 - 17 hod. 

− březen - duben  7 - 19 hod 

− květen - září   6 - 20 hod. 

− říjen    7 - 18 hod. 

− listopad - prosinec  7 - 17 hod. 

Každý návštěvník je povinen před stanovenou uzavírací hodinou bez zvláštního upozornění pohřebiště 

opustit. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce v nutných případech (náledí, vichřice, 

údržba dřevin, úprava cest atd.) omezit nebo zakázat. 

2. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, 

řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, 

používat audio a video přijímače, kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat 

odpadky mimo odpadové nádoby, a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než 

k jakým jsou určeny. Je zakázáno nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata. 
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3. Je zakázáno vstupovat na rozptylovou loučku a umisťovat na ni květiny nebo svíčky, nebo jinak 

označovat místo vsypu.  Na rozptylové loučce je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu 

určených. Věnce a kytice lze umísťovat jen na plochy a způsobem na místě určeném.  Je zakázáno 

vstupovat na hrobová místa nebo hrobky.  

4. U kolumbárií není dovoleno umisťovat vázy, svíčky, lampičky, věnečky, kytice a jiné vzpomínkové 

předměty mimo prostor skřínky. 

5. Odpadky a jiné podobné předměty (uschlé kytice, věnce, listí apod.) musí být odkládány pouze na 

místech k tomu určených. Správce může odstranit květiny a ostatní výzdoby, které jsou již suché, 

uvadlé, anebo které ruší vzhled pohřebiště. Odpady se nesmí spalovat. Do nádob určených na odpad 

ze hřbitovů je zakázáno ukládat domovní odpad. 

6. Dětem do 10 let je přístup na pohřebiště dovolen pouze v doprovodu dospělých osob. 

7. S motorovými a jinými vozidly lze na pohřebiště vjíždět pouze se souhlasem správce. Chodci mají 

vždy přednost před vozidly. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, 

skateboardech, kolečkových bruslích, apod. 

8. Z hygienických důvodů je zakázáno na pohřebištích pít vodu z místních rozvodů. Tato voda je nepitná 

a může být použita pouze pro zálivku nebo mytí hrobů. Není dovoleno plnit tuto vodu do nádob a 

odnášet z pohřebišť. 

9. Rozsvěcovat vzpomínková světla na pohřebišti je povoleno pouze v uzavřených svítilnách nebo 

skleněných krytech. Nádoby s petrolejem není dovoleno ponechávat na pohřebišti. Je nutné mít 

vzpomínková světla na pohřebišti vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. 

10. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně a provádět novou výsadbu 

mimo plochy pronajatých hrobových míst. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává 

majetkem provozovatele pohřebiště. 

11. Pevné a přenosné lavičky instaluje na pohřebišti pouze provozovatel (správce hřbitova). 

Návštěvníkům není dovoleno zřizovat a instalovat lavičky. V případě, že k tomuto dojde, lavičky 

budou z areálu odstraněny.  

12. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa 

kolem hrobových míst není dovoleno.  

13. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento 

Řád veřejného pohřebiště a odsouhlasí správce. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce.  

Čl. 3 

UŽÍVÁNÍ HROBOVÉHO MÍSTA, POVINNOSTI NÁJEMCŮ  

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa (kolumbární schránky) 

uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště, který k doplnění a podpisu smlouvy 

může zmocnit správce plnou mocí a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu 

musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši 

nájemného. 

2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli 

– správci pohřebiště zejména tyto údaje:  

a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti 

uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,  

b) List o prohlídce zemřelého,  

c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, 

datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich 

exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo 

transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich 

uložení,   

d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo 

hrobky, byly touto nemocí nakaženy,  

e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-

li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační 

číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,  

f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,  



 

g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o 

vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, 

příjmení, trvalý pobyt, datum narození.  

h) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po 

smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu. 

3. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit 

správci pohřebiště. 

4. Nájem hrobového místa se skládá z ceny nájmu a služeb spojené s nájmem. Výše je stanovena na 

základě ceníku Města Kutná Hora, platným v době uzavření nájemní smlouvy. 

5. 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 v článku 8 odst. 3 tohoto řádu. 

6. Provozovatel pohřebiště omezil maximální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 15 let a 

minimální délku nájmu místa na 1 rok (ne však na dobu kratší, než je stanovená tlecí doba při 

pohřbení do hrobu). 

7. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo na 

místě zřídit hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, 

krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a 

pokyny provozovatele/správce pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské 

pozůstatky a lidské ostatky. 

8. Nájemní právo k hrobovému místu lze přenést na třetí osobu pouze prostřednictvím 

provozovatele/správce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je 

dosavadní nájemce nebo dědic a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen 

předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, 

nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví nebo. 

9. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a 

ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak neučiní po uplynutí lhůty uvedené 

ve výzvě provozovatele (správce), je provozovatel (správce) pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost 

na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 

10. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými 

lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebiště pouze s vědomím správce. 

11. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude správce pohřebiště postupovat podle 

občanského zákoníku. 

12. Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli darovat písemnou darovací smlouvou. 
Čl. 4 

POVINNOSTI PROVOZOVATELE A SPRÁVCE POHŘEBIŠTĚ 

1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:  

a) Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště. Stížnosti 

vyřizuje provozovatel pohřebiště odborem investic – technické oddělení. Rozhoduje ve sporech 

mezi nájemci hrobových míst a správcem.  

b) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je 

mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném 

pohřebišti obvyklém.  

c) V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a 

je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační 

povinnost.  

2. Správce pohřebiště je povinen zejména:  

a) Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních 

obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s 

projevenou zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu 

nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského 

zákoníku, je-li správci známa.  



 

b) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví 

formou vázané knihy.  

c) Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových 

míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do 

plánu pohřebiště a evidence volných míst.  

d) Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit – označit 

schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit) tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již 

existující hrobová místa. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, 

stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem.  

e) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, 

exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost 

může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí. 

f) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného 

správního orgánu, provádět úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a 

inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou,  

g) dbát na úpravu pohřebiště a předkládat městu Kutná Hora návrhy na rozvoj a modernizaci 

pohřebiště.  

h) Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů 

biologicky nebezpečných.  

i) Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, 

opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.  

j) Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými 

ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o 

pohřebnictví a tímto Řádem.  

k) Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací souvisejících se 

správou pohřebiště.  

l) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím 

skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na 

daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.  

m) Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do 

hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz 

pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství avšak jen na 

dobu nezbytně nutnou.  

Čl. 5 

UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH OSTATKŮ, 

EXHUMACE 

1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci 

je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo osoba uvedená v řádu pohřebiště nebo 

provozovatel pohřební služby podle podmínek uvedených v řádu pohřebiště. 

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového 

místa a správcem pohřebiště způsobem, který stanoví. 

3. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení správce dbá na to, aby převzetí 

nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem 

s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se 

exhumace a převoz prováděl, u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje 

shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související 

s provozováním pohřebiště. 

4. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí správce 

úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. 

5. 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 správce pohřebiště. 

Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem 

objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového 



 

místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a 

písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých 

lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemce požádat o souhlas také krajskou 

hygienickou stanici. 

6. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelení v krematoriu je zakázáno.  

7. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity pouze takové rakve, které se v zemi rozloží ve stanovené 

tlecí době. Nesmí obsahovat díly z nerozložitelných materiálů (umělé hmoty, hliník, měď, 

keramika) a při jejich výrobě nesmí být použity toxické látky. Taktéž výplně rakví a rubáše mohou 

být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů.  

8.  Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. 

9. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve dřevěné z materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které 

je umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové nebo dle ČSN Rakve.  

10. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny identifikačním štítkem nejméně se jménem 

zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu. Před uložením do hrobu nebo hrobky musí 

být rakev pevně uzavřena.  

11. Přímou manipulaci s lidskými ostatky během tlecí doby může správce pohřebiště provádět pouze se 

souhlasem hygienika. Stanovisko hygienika obstarává objednavatel exhumace. 

12. Pro zemřelé osoby, které byly městem uznány za osoby mimořádně společensky významné, byl 

Zastupitelstvem města dne 20. 6. 2017, usnesením č. 147/17 schválen „Statut čestných hrobů“. 

 

Čl. 6 

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 správce 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 správcem 

pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi 

nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.  

3. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve 

výši minimálně 1,2 m. 

4. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, správce 

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.  

5. Správce 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.  

6. Správce pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl 

narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.  

7. Náklady vzniklé správci 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. 7 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, TLECÍ DOBA 

1. Na veřejném pohřebišti jsou poskytovány zejména tyto služby:  

a) pronájem hrobových míst,  

b) správa a údržba pohřebiště, včetně cest, rozvodů vody, a zeleně, dřevin a mobiliáře, 

c) zajišťování likvidace odpadu,  

d) údržba a úprava hrobových míst, 

e) vedení evidence hrobových míst a uložených lidských ostatků, 

f) zajišťování provozu veřejných WC na hřbitově U Všech svatých, 

g) zajišťování obsluhy a propůjčování smuteční obřadní síně a márnice na hřbitově U Všech 

svatých. 

h) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu, 

i) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti, 

2. Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka 

hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například: 

- výkopové práce související s pohřbením a exhumací,  

- provádění exhumací,  

- ukládání a vsyp zpopelněných lidských ostatků. 

3. Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je stanovena se souhlasem hygienika na 

jednotlivých hřbitovech takto: 

− hřbitov U Všech svatých  10 let 

− hřbitov evangelický  11 let 

− hřbitov Sedlec   10 let 

− hřbitov Malín   10 let 

− hřbitov Kaňk   10 let 

− hřbitov u sv. Trojice  13 let 

4. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale 

pouze se souhlasem správce pohřebiště. Den před uložením lidských pozůstatků je potřeba předložit 

správci kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní 

knihy.  

Čl. 8 

ZŘIZOVÁNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA POHŘEBIŠTI 

1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující (zejména hrobky, 

náhrobku, rámu apod.) je třeba předchozího souhlasu správce. Provádějící se musí podřídit 

pokynům správce, pokud jde o rozměry a tvar stavby, bezpečnost návštěvníků hřbitova, provedení 

výzdoby nebo druh použitého materiálu.  

2. Při provádění veškerých prací na pohřebišti musí být dodrženy podmínky dané správcem, zejména 

respektovat důstojnost místa, neomezovat návštěvníky pohřebiště nebo nájemce hrobových míst, 

dbát ochrany zeleně a nepoškozovat hrobová místa. 

3. Po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o úklid okolí a odklizení 

zbylého materiálu. 



 

4. Vybudované stavby nelze bez souhlasu správce odstraňovat.  

5. Bez povolení nelze z pohřebiště vynášet části náhrobků, hrobové ozdoby apod.  

6. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na 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, nájemní 

smlouvy a tohoto Řádu. 

7. V zásadě platí pro provádění staveb tyto podmínky: 

I. Hrobové zařízení hrobu: 

a) základy náhrobků musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány se 

zřetelem na únosnost půdy; minimální hloubka je 50 cm, 

b) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno, 

c) uličky mezi hroby musí být nejméně 30 cm, 

d) hrany rámu musí být v jedné přímce s hranami rámů sousedních, 

e) jednotlivé kusy musí být mezi sebou kotveny nebo spojeny čepy. 

II. Hrobové zařízení hrobky: 

a) dno hrobky musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody, 

b) světlost hrobky musí být zachována v rozměrech nejméně 90 cm x 220 cm, 

c) uličky mezi hrobkami musí být nejméně 30 cm, 

d) jednotlivé kusy musí být mezi sebou kotveny nebo spojeny čepy, 

e) maximální hloubka výkopu pro hrobku je 260 cm, 

f) stěny hrobky z cihel musí mít šířku min. 30 cm, při použití litého betonu min. 15 cm, základy 

musí být min. 50 cm hluboké a v šíři vyzdívky, 

g) dno hrobky musí zůstat alespoň zčásti propustné, 

h) při použití krycí desky na zastropení hrobky spáry vyplnit trvalými tmely, při použití 

překladů spáry zabetonovat a povrch zaizolovat; nosnost stropu musí být min. 100 kg/m2, 

i) všechny kovové prvky uvnitř hrobky musí být opatřeny antikorozními nátěry, 

j) protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu užívat a 

současně předat správci projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby pro účely 

archivace. 

Čl. 9 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

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

2. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí Městský úřad Kutná Hora, odbor investic-technické 

oddělení. 

Čl. 10 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu veřejného pohřebiště se ruší v celém rozsahu Řád veřejného 

pohřebiště ze dne 16. 10. 2020 schválený usnesením RM č. 747/20 ze dne 7. 10. 2020.   

Čl. 11 

ÚČINNOST 

Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dne 1. 3. 2021. 

 

V Kutné Hoře dne 1.3.2021 

 

Ing. Josef Viktora - starosta města     Mgr. Vít Šnajdr - místostarosta města 

 

Mgr. Silvia Doušová - místostarostka města 

 

 


