
Poučení pozůstalým 
- výňatek z řádu veřejného pohřebiště- 

 
Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Hošťálková, pověřenou osobou k výkonu 
činností správce pohřebiště je správce hřbitova – starosta obce  
 
Podrobné práva a povinnosti jsou uvedeny v řádu veřejného pohřebiště obce Hošťálková, 
z něhož pro Vaši informaci vyjímáme :  
  
   
1. Při zřizování a úpravě míst na pohřebišti je uživatel povinen se řídit podmínkami 

stanovenými správcem hřbitova, zejména pokud jde o povahu úpravy , rozměry a tvar 
výzdoby a druh užitého materiálu.  

 
2. Pro zřizování hrobů (hrobek) na pohřebišti a jejich úpravy je nutno dodržovat následující 

povinnosti : : 
  

a) pohřbívací plocha má odpovídat svými rozměry konkrétním potřebám a nárokům 
plynoucím z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměrům rakve  a odpovídat místu 
pronajatému samostatnou smlouvou o nájmu místa   

b) hloubka hrobu musí být nejméně 1,5 m, dno hrobu  musí být nejméně 50 cm nad 
hladinou podzemní vody (cca 3 m) 

c) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na 
úrodnost půdy, základové zdivo nesmí přesáhovat do pohřbívací plochy  

d) uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoři součást veřejného prostranství hřbitova, 
musí být nejméně 30 cm široké. V té části hřbitova, kde nebyla v minulosti tato 
podmínka dodržena, se připouští takové uspořádáni, že ulička zůstane zachována vždy 
alespoň mezi dvojicemi hrobů (hrobek) aby ke každému z nich byl volný přístup 
k povrchu hrobu (hrobky) vždy z jedné delší a jedné kratší strany  

e) mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být pod povrchem země nejméně 60 cm 
široké přepaženi (stěny, půda)  

f) vrstva hlíny, určena k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 140 cm vysoká a 
přiměřeným převýšením vzhledem k okolnímu terénu   

g) přední a zadní hrany rámu musí být navzájem v jedné přímce, pokud správce hřbitova 
vysloveně nestanoví jinak  

h) při stavbě náhrobků a rámů musí být jednotlivé součásti mezi sebou kotveny  
i) ve svažitém terénu musí být hroby (hrobky) a jejich příslušenství rovnoměrně 

odstupňovány, pokud správce hřbitova vysloveně nestanoví jinak 
j) zřízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit, jen pokud šířka a kvalita 

přístupových cest umožní jejích přepravu a užité technologie budou skýtat záruku 
úspěšného provedení bez nebezpečí vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a 
hrobovém příslušenství  

k) příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům zákona o pohřebnictví a řádu 
veřejného pohřebiště 

l) texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Není dovoleno na 
náhrobních deskách nebo jiných místech hrobů, hrobek a jejich příslušenství 
umísťovat nevhodné nápisy a symboly, popřípadě jinak zneužívat těchto míst 
v rozporu se zákonností a morálkou.  

 



3. Stromy a keře lze na propůjčených místech vysazovat a odstraňovat jen na základě 
písemného souhlasu správce hřbitova. Správce hřbitova je může odstranit, jestliže narušuji 
provoz pohřebiště nebo péči o pohřebiště a hrobová místa, přitom je třeba respektovat 
ustanovení předpisů upravující ochranu veřejné zeleně.  

4. Výkopové a stavební práce prováděné svépomocí pozůstalými musí být prováděny při 
dodržení veškerých shora uvedených povinností. piety místa a dle pokynů správce 
pohřebiště. Osoby jsou povinny dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro výkopové 
práce (odklizení výkopu, pažení a podobně). Vykopanou zeminu je možno složit toliko na 
místě určené správcem.  

 
 
V Hošťálkové , dne  
 
 
 
 
 
Starosta obce    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení jsem převzal a zavazuji se činit své úkony v souladu s řádem veřejného pohřebiště. 


