
Pořádek na pohřebišti 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo 

důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. 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 vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou 

určeny. 

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

v článku 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 a 

kolečkových bruslích. 

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

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

Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením 

stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit 

nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před 

vozidly. 

7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování 

vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se  souhlasem správce 

pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy 

a údržbu vozidel. 

8. 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. 

9. Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na 

vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypové loučce k tomuto účelu 

vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené 

květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit. 

10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových 

míst není dovoleno. 

11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových 

místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku 

požáru. Na vsypové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených 

plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného 

ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat. 

12. 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 pohřebišť. 

13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno 

třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat. 



14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem 

pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. 

15. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce 

pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění 

podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění 

pozdějších předpisů). 

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

takovým způsobem, který stanoví tento řád. 

17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 

 


