
Městská část Praha – Slivenec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona vydává  

Řád veřejného pohřebiště 
 

Legislativní zkratky: zákon o pohřebnictví dále jen („zákon“), veřejné pohřebiště 

(„pohřebiště“) a řád veřejného pohřebiště („řád“) 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

  

1. Řád upravuje provoz pohřebiště Městské části Praha – Slivenec, ulice Višňovka. 

2. Provozovatel zajišťuje správu a údržbu pohřebiště prostřednictvím odpovědných 

pracovníků ÚMČ se sídlem K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec.  

3. Pohřebiště má části určené pro hroby, hrobky, ukládání uren a rozptylovou loučku. 

 

Článek 2 

Provozní doba pohřebiště 

 

Pohřebiště je veřejnosti přístupno celoročně v této provozní době: 

říjen–únor………………………………………….......    8–19 hod. 

březen–září…………………………………………….   7–20 hod. 

památka zesnulých, vánoční a velikonoční svátky….    8–20 hod. 

 

Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho 

část dočasně omezit nebo zakázat (např. v případě úprav, exhumací, za sněhu a náledí) pokud 

nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. 

 

Článek 3 

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 odpad mimo nádob k tomu určených a používat prostory 

pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště, stanovené v čl. 2 

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. 



5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, 

kolečkových bruslích apod.  

6. K parkování vozidel je vyhrazen prostor před hlavním vstupem na pohřebiště. 

7. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde 

pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.  

8. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob) lze 

umisťovat jen na plochy, které jsou na rozptylové loučce k tomu určené. Správce 

pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné 

předměty z těchto míst odstranit. 

9. Ukládání nádob, nářadí a jiných malých předmětů na místa kolem hrobových míst je 

dovoleno pouze za předpokladu, že neomezuje průchod event. sousední hrobová místa.  

10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech a 

vyhrazených místech na rozptylové louce pouze pokud jsou vhodným způsobem 

zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce používání 

otevřeného ohně omezit nebo zakázat. 

11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních 

výpustí 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. 

12. Odpad je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti nebo v okolí zavedeno 

třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat. 

13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do veřejné zeleně vysazené     

správcem pohřebiště, včetně nové výsadby veřejné zeleně, bez jeho souhlasu. 

14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné 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). 

15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým 

způsobem, který stanoví tento řád. 

16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 

 

Článek 4 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 

                                      

Provozovatel a správce pohřebiště poskytují zejména následující služby: 

 

a) pronájem hrobových míst 

b) rozptyl zpopelněných lidských ostatků  

c) vedení související evidence o hrobových místech a rozptylech 

d) správu a údržbu pohřebiště (márnice, oplocení, zeleň apod.)     

      e)   zajišťování likvidace odpadu 

      f)   poskytování informací 

 

 



Článek 5 

Nájem hrobového místa a povinnosti nájemce místa 

 

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu místa uzavřené mezi 

provozovatelem jako pronajímatelem a nájemcem.  Smlouva musí mít písemnou 

formu a musí obsahovat výši nájemného a výši za náklady spojené s pronájmem dle 

ceníku.  

2. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení 

urny. Podnájem místa třetí osobě je zakázán. 

3. Hrobové zařízení lze zřídit pouze v souladu s ustanoveními čl. 7 tohoto řádu. 

4. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého místa v řádném 

stavu podle uzavřené smlouvy a oznamovat správci veškeré změny údajů. 

5. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a 

ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je 

správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa.  

6. Dojde-li k přechodu nájmu podle § 25 odst. 5 zákona o pohřebnictví, správce v 

návaznosti na tuto skutečnost upraví evidenci související s provozováním pohřebiště. 

Nový nájemce je povinen poskytnout správci veškerou nutnou součinnost, zejména 

poskytnout mu informace nezbytné pro vedení evidence související s provozováním 

pohřebiště a prokázat své právo předložením dokumentů vyžadovaných správcem, 

zejména předložením čestného prohlášení (příloha č. 2). 

7. Jiná změna osoby nájemce před uplynutím doby, na které bylo místo pronajato je 

možná jen se souhlasem dosavadního nájemce a pronajímatele. 

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi 

provádět jen způsobem v souladu s čl. 6 tohoto řádu. 

 

Článek 6 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 

 

1. Lidské pozůstatky se pohřbívají a zpopelněné ostatky ukládají do hrobových míst, tj. 

hrobů, hrobek nebo úložišť uren. Tyto činnosti jsou prováděny pouze organizací příp. 

oprávněnou fyzickou osobou, výjimečně jinou osobou (dále jen „provozovatel 

pohřební služby“), ale vždy se souhlasem správce a za podmínek jím určených. 

Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.  

2. Rozptyl zpopelněných lidských ostatků se provádí po objednání obřadu rozptylu, na 

místě pro tento účel předem schváleném – rozptylové loučce.  Rozptyl se neprovádí 

v období listopad–duben.  

3. Lidské pozůstatky se pohřbívají zpravidla jen po jednom do každého hrobu. Před 

uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, 

pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a 

vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m. 

4. Tlecí doba stanovená pro ukládání nezpopelněných lidských pozůstatků do hrobů je 

stanovena na 13 let. (§ 22 odst. 2 zákona). 



5. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce 

hrobového místa jen se souhlasem hygienika nebo je-li exhumace nařízena orgánem 

činným v trestním řízení. Exhumaci po uplynutí tlecí doby povoluje správce 

pohřebiště. 

6. Pro pohřbívání do hrobu se používají rakve z takových materiálů, aby ve stanovené 

tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Nesmějí být použity materiály z PVC a z 

jiných nerozložitelných materiálů. Pro pohřbívání do hrobek se používají rakve 

dubové nebo z jiných tvrdých dřev s poloviční zinkovou vložkou s nepropustným 

dnem nebo kovové rakve rovněž s nepropustným dnem. Všechny rakve musí být 

pevně uzavřené a opatřené štítkem se jménem zemřelého, datem narození a pohřbu. 

7. Dohled nad provozovatelem pohřební služby vykonávají pověření zaměstnanci 

správce pohřebiště. 

  

Článek 7 

Zřizování hrobového zařízení a provádění prací na pohřebišti  

 

1. Ke zřízení jakékoliv stavby na pohřebišti (hrobky, náhrobku, rámu apod.) nebo k její 

úpravě je třeba předchozího souhlasu správce pohřebiště. 

2. Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící (stavebník) povinen se podřídit 

podmínkám stanoveným provozovatelem pohřebiště stanovených přílohou č. 1 tohoto 

řádu, zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby, provedení její výzdoby a o druh 

použitého materiálu včetně dodržení umělecko-architektonického vzhledu pohřebiště a 

dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti práce. 

3. Stavebník provádí veškeré stavby a jejich úpravy na vlastní náklady a nebezpečí a je 

povinen udržovat je v řádném stavu.  

4. Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené 

podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce pohřebišť odstranit 

na náklad vlastníka, jestliže tento nezjedná sám v dané mu lhůtě nápravu.  

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté 

provozovatelem pohřebiště.  

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa do původního stavu. 

 

Článek 8 

Ustanovení společná, závěrečná a zrušovací 

 

1. Kontrolu dodržování tohoto řádu pohřebiště jsou oprávněni provádět pracovníci 

provozovatele pohřebiště. Podle zvláštních předpisů zde vykonávají svou působnost 

při ochraně veřejného pořádku strážníci Městské policie hl. m. Prahy a policisté 

Policie ČR.  

2. Pokud tento řád neupravuje některé právní vztahy na pohřebištích, bude při nich 

postupováno podle zákona č. 256/2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů 

v platném znění. 



3. Tento řád schválilo Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec Usnesením č. 325/26/2014 ze 

dne 26. 2. 2014 a tímto dnem nabývá účinnosti a nahrazuje dosud platný řád 

pohřebiště. 

 

 

 

Příloha č. 1 

  

 Podmínky pro provádění staveb na pohřebišti: 

 

a) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na 

únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy;  

b) 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, 

c) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody, 

d) pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu nejméně 80 cm x 200 cm, 

u hrobky nejméně 90 cm x 200 cm, u hrobu dětského nejméně 60 x 160 cm a u hrobu 

pro dítě mladší 3 let nejméně 50 cm x 100 cm; 

e) nejvyšší výška staveb 2,5 m, 

f)  uličky mezi hroby (hrobkami) musí být nejméně 30 cm široké; na starých hřbitovech, 

kde tato podmínka není splnitelná, je možno hroby (hrobky) sdružovat tak, aby tato 

podmínka byla splněna alespoň u dvojice hrobů (hrobek); aby ke každému z nich byl 

volný přístup k povrchu hrobu (hrobky) vždy z jedné delší a jedné kratší strany, u nově 

zakládaných oddělení pohřebišť musí být stěny mezi jednotlivými hroby vzdáleny 30–

40 cm v rozpětí; 

g) vrstva zeminy, určena k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 1,4 m se zřetelem k 

úrovni okolí hrobu; 

h) přední a zadní hrany rámů hrobů a hrobek musí být v jedné přímce s předními a 

zadními hranami rámů sousedních hrobů a hrobek. Přední rám hrobů a hrobek včetně 

urnových hrobů musí být označen odpovídajícím číslem. 

i) jednotlivé části náhrobků musí být mezi sebou kotveny; 

j) ve svahovitém terénu musí být stavby a jejich příslušenství stejnoměrně odstupňovány  

k) texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště; 

l) Projekt i stavební stav hrobky musí odpovídat požadavkům hygienicko – 

epidemiologické služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

 

Já, níže podepsaný – níže podepsaná (titul, jméno, příjmení, titul): 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

datum narození: ………………………………………………………………………………. 

 

trvalé bydliště:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

z důvodu přechodu nájmu hrobového místa čestně prohlašuji, že jsem osobou, na níž přešel 

nájem hrobového místa podle § 25 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů po nájemci – nájemkyni hrobového místa  

 

č. ………… na veřejném pohřebišti v Praze – Slivenci po panu – paní (titul, jméno, příjmení, 

titul): 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

datum narození: ……………………………… datum úmrtí: ………………………………… 

 

poslední trvalé bydliště:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dále prohlašuji, že jsem si plně vědom právních následků uvedení nepravdivých údajů 

v tomto čestném prohlášení. 

 

 

 

Datum:     …………………………………………………… 

                vlastnoruční podpis 


