Leden 2010
Motto : Mnoga leta zdraví byli, mnoga leta živijo ….
Vážení spoluobčané,
přes předvánoční šturmování, vánoční pohodu a silvestrovské veselí jsme se propracovali a
prooslavovali do nového roku 2010. Radost z vánočních prázdnin našim dětem snad trochu
pokazilo počasí, neboť přišla obleva. Místo nočních mrazíků přišli noční kleptomani, kteří pokradli
mnohým lidem ze zahrad vánoční světelnou výzdobu. Možná je babička učila, že dobrá hospodyně i
pro vánoční ozdoby přes plot skočí. Možná to bylo naposledy, protože v novém roce si lidé dávají
všelijaká předsevzetí a chtějí se polepšit. Tak třeba se rozhodnou, že sníží tělesnou váhu, přestanou
pít alkohol nebo kouřit, a je proto možné, že se také dočkáme, že někteří přestanou krást.
Ale vraťme se k roku 2010. Co nás čeká a nemine.
V první řadě rok 2010 je rokem volebním. Parlamentní volby se tak dlouho řešily jako předčasné,
až nakonec budou v nejposlednějším možném termínu na konci května.
V říjnu či v listopadu budou pak volby senátní a komunální. Bude se tedy volit nový senátor a nové
zastupitelstvo obce.
V posledním roce tohoto volebního období nás čeká ještě hodně práce a nebude lehké všechno, co
jsme si předsevzali, splnit. S tím počítám, a proto si ze všeho nejvíce přeji pevné zdraví. A když už
ho přeji sobě, tak ho přeji také Vám všem.
A naší obci přeji, aby se nám čápi a vrány nevyhýbali tolik jako v
minulém roce, aby přibylo nově narozených dětí, které nám budou pro
radost.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Dne 17.12.2009 se konalo 22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které projednalo finanční
záležitosti dobrovolného svazku obcí Sdružení povodí Sedlnice a Mikroregionu Frenštátsko, návrh
rozpočtových opatření obce Veřovice č.7 za rok 2009, návrh nového rozpočtu na rok 2010,
majetkoprávní záležitosti, zprávu kontrolního výboru k žádosti pana Radka Pavelčáka o vynětí
místní komunikace z pasportu místních komunikací, návrh kandidátů za členy školské rady, přijetí
stanoviska k návrhu aktualizace energetické koncepce ČR a návrh firmy Zelenka na úpravu cen za
opravy a udržování veřejného osvětlení. Vzalo na vědomí informaci o stavu projednávání nového
územního plánu obce, zprávu revizní komise Sdružení povodí Sedlnice a informaci z valné
hromady tohoto sdružení, informaci z jednání valné hromady Mikroregionu Frenštátsko, rozpočet
na rok 2010 a rozpočtový výhled na léta 2011-2012 tohoto mikroregionu.
Zastupitelstvo obce zvolilo Bc. Víta Smetanu do funkce přísedícího Okresního soudu v Novém
Jičíně na léta 2010 - 2014.

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Mikroregionu Frenštátsko s výhradou.
Dále zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č.7 pro rok 2009, rozpočet obce Veřovice na
rok 2010, dotace občanským sdružením na rok 2010, zapojení obce do společného projektu obcí
Novojičínska „ Zpracování digitálních povodňových plánů a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému “ a stanovisko k vládnímu návrhu aktualizace státní energetické
koncepce ČR s požadavkem, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu vyřazeno.
Zastupitelstvo obce prozatím neschválilo vynětí místní komunikace č. 18 z pasportu místních
komunikací do doby vydání právního rozhodnutí.
Úplné znění usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce naleznete na internetových stránkách obce
a na úřední desce.
Rozpočet obce na rok 2010:
Rozpočtové příjmy v roce 2010 jsou naplánovány na částku 16,556.774,00 Kč.
V roce 2010 se očekává nižší naplnění daní z příjmů. Zvýší se příjmy za likvidaci komunálního
odpadu, podle nové obecně závazné vyhlášky je poplatek v roce 2010 stanoven ve výši 400,- Kč na
osobu. Zvyšuje se také daň z nemovitostí podle zákona na dvojnásobek. Bude zvýšena neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu na školství a státní správu.
Pro rok 2010 se rovněž zvyšuje cena za vodu, za nájem bytů i nebytových prostor.
Rozpočtové výdaje v roce 2010 jsou naplánovány na částku 22,364.774,00 Kč
Na straně výdajů se v rozpočtu počítá s údržbou obecního lesa, údržbou místních komunikací v
zimním období, opravami některých místních komunikací, lávek přes Jičínku, které byly
poškozeny povodní a vypracováním projektu nového Grozmanova mostu. Obec rovněž požádá o
dotaci na tyto opravy a stavbu nového mostu z povodňového fondu.
V obci budou ještě na několika místech doplněna dopravní zrcadla a vyměněny staré dopravní
značky za nové.
V případě získání stavebního povolení bude zahájeno budování parkoviště u hřiště.
V roce 2010 budou také vypracovány projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení a
jeho rekonstrukci v horní části obce, rozšíření vodovodní sítě, na stavební úpravy kabin na
fotbalovém hřišti a rekonstrukci základní školy.
Čekáme na výsledky z regionálního operačního programu, zda naše obec získá grant na
rekonstrukci mateřské školy.
V roce 2010 se provede rekonstrukce a stavební úpravy v kulturním domě a zateplení hasičské
zbrojnice.
Bude probíhat stavební řízení na chodník v dolní části obce a další přípravné práce k projektování
kanalizace.
V roce 2010 bude také dokončen schvalovací proces nového územního plánu obce.
Bude pokračovat majetkoprávní vyrovnávání mezi obcí a občany i institucemi.

Finanční dotace na činnost budou poskytnuty všem aktivním spolkům a občanským sdružením.
V kulturní oblasti bude uspořádán obecní ples a Den obce.
Plánované jsou zájezdy do partnerských obcí Hendungen a Lampertswalde.
Zaměstnanci na VPP a brigádníci v letním období budou provádět údržbu zeleně, opravy zábradlí
mostů přes Jičínku a další potřebné práce.
Odvoz komunálního odpadu a zejména bioodpadu podraží.
Náklady na komunální služby a činnost místní správy se zásadně nezmění.
Schodek mezi příjmy a výdaji je pokryt zůstatkem z roku 2009.

Zastupitelstvo obce rozhodlo přidělit dotace na činnost spolků takto:
Kynologický klub Veřovice

30.000,- Kč

na opravu chaty

Myslivecké sdružení Veřovice

30.000,- Kč

na údržbu mysliveckých
zařízení a nákup krmiva pro zvěř

Český svaz zahrádkářů - ZO Veřovice
Český svaz včelařů - ZO Veřovice

10.000,- Kč
30.000,- Kč

na opravy v zahrádkářské osadě
na opravy ve Včelařském středisku

Lyžařský klub Veřovice

120.000,- Kč na koupi lyžařského vleku,
který je nyní v zápůjčce

Sbor dobrovolných hasičů

15.000,- Kč

na výukové a školící zařízení

Orel jednota Veřovice

50.000,- Kč

na sportovní činnost a
zabezpečení Běhu Veřovská 10

AFC Veřovice

140.000,- Kč na sportovní činnost

Údržba místních komunikací a chodníků v zimním období
Údržbu místních komunikací v zimním období podle Plánu údržby provádí Jaroslav Štěpán se
svými zaměstnanci v celé obci. K tomuto účelu má k dispozici
2 traktory s šípovým pluhem.
Údržbu chodníku provádí zaměstnanci obce Lubomír Blažek a Vladimír Bartoň. Vzhledem k tomu,
že tu již máme sněhovou nadílku, práce na odklízení sněhu započaly. Jistě budou, jako že již byly,
k práci jak jedněch, tak i druhých různé připomínky. Ubezpečuji vás, že všichni pracovníci, kteří
úklidové práce provádějí, provádějí je s velkou odpovědností, v noci i o sobotách a nedělích. Snažte
se k nim takto přistupovat. Pokud oprávněné připomínky máte, obraťte se buď přímo na místě na
naše zaměstnance, na pana Jaroslava Štěpána a jeho pracovníky
anebo na Ing. Jindru Zábranského, místostarostu obce, tel.č. 736 689 699. Ohlásit problémy můžete
také na obecním úřadě, telefon 556 857 093. Je však třeba si uvědomit, že pokud je intenzivní
sněžení, měli byste se do odklízení sněhu zapojit i vy. Ti, kteří jezdí traktorem, nemohou před
každým vjezdem do garáže nebo vchodem do rodinného domku ještě lopatou odhazovat kopku
sněhu, která při průjezdu odhrnovače po stranách vznikne. To by toho moc neodhrnuli.

Stížnosti jsou také, že fréza při čištění chodníku stříká sníh do zahrad. Ten, komu to vadí, nám
může pomoci tím, že deset metrů chodníku před svým domem si odhází sám v rámci akce Buď fit.
Za spolupráci v souboji se sněhovou kalamitou vám všem, kteří pomáháte, děkuji a buďme tedy
všichni fit!
Veřejné osvětlení
V poslední době se vyskytly několikrát problémy z poruchovostí veřejného osvětlení v horní části
obce. Jedná se o to, že dolní část obce má elektrické vedení ke sloupům v kabelech, v horní části
obce jsou volné dráty. Při silném větru a námraze pak dochází k poruchám a jističe odpojí celou
horní část obce. V tomto roce, až to počasí dovolí, budou provedeny opravy a rekonstrukce na
veřejném osvětlení, aby se poruchovost minimalizovala.
POZVÁNKA NA OBECNÍ PLES
Obec Veřovice, Kulturní zařízení Veřovice a Myslivecké sdružení Veřovice pořádají první obecní
ples. Ples se uskuteční v Kulturním domě ve Veřovicích dne 30. ledna 2010 od 19,00 hodin.
K tanci, poslechu a ke zpěvu hraje Ducháček z Nového Jičína.
Od 20,30 vystoupení KABÁT Revival.
Myslivecká kuchyně a tombola, občerstvení všeho druhu.
Vstupné 50,- Kč nebo místenka s večeří 150,- Kč
s možností zakoupení od 18. ledna 2009 na obecním úřadě.
Srdečně zvou starosta a pořadatelé.

NABÍDKA NA ODPRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
Obecní úřad ve Veřovicích nabízí k odprodeji nepotřebný funkční scanner typ HP 3570c - formát
A4 za cenu 500,- Kč. Informace na OÚ Veřovice.

ŠKOLNÍ OKÉNKO

POZVÁNKA - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ Veřovice zve rodiče s dětmi, budoucími prvňáky, k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční ve
čtvrtek dne 28. ledna 2010 v budově školy v době od 14,00 - do 17,00 hodin. K zápisu se dostaví děti
narozené od 1.9.2003 - do 31.8.2004 a děti s odloženou školní docházkou. Vezměte s sebou rodný list
dítěte.
Těší se na vás učitelé ZŠ Veřovice

PODĚKOVÁNÍ
V pondělí dne 21.12.2009 byli žáci první a druhé třídy koledovat u pana Petra Blažka. Pan Blažek
provedl děti po zamrzlých rybnících a vyprávěl jim o životě zvířat a o přírodě. Potom koledníci
dostali dětský teplý punč a sladkosti.
Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Mgr. Ludmila Bartoňová a Mgr. Ludmila Petrášová
učitelky první a druhé třídy ZŠ Veřovice

AFC VEŘOVICE INFORMUJE
Zimní turnaj na umělé trávě v Novém Jičíně

Neděle

17.1. 2010

11,00

AFC - TJ Nový Jičín „B“

Sobota

23.1. 2010

19,00

AFC - SLAVOJ Jeseník n/O.

Pátek

29.1. 2010

17,00

AFC - FC Libhošť

Sobota

6.2. 2010

17,00

AFC - FC Vlčovice

Čtvrtek

18.2. 2010

18,00

AFC - FK Staříč

Čtvrtek

25.2. 2010

18,00

AFC - SOKOL Kateřinice

Úterý

9.3. 2010

17,00

AFC - LOKOMOTIVA Suchdol n./O.

Sobota

13.3. 2010

11,00

AFC - SOKOL Prostřední Bečva

Fotbalový výbor AFC zve srdečně všechny své příznivce na tyto utkání.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ VEŘOVICE ZA ROK 2009
Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci v 16,00 hodin ve sklípku Kulturního domu
v zimních měsících. V letních měsících chodíme do přírody a na různé pochody. Měli jsme setkání
u p. Jaroslava Balcárka, na lyžařské chatě a na včelínku jsme měli vaječinu. V měsíci únoru jsme
pozvali paní Miroslavu Plocovou, která pro nás připravila přednášku o zdraví (Reiki) - léčba.
V měsíci dubnu jsme pořádali jarní setkání v kulturním domě společně s obecním úřadem a
kulturním zařízením s programem. Vystoupila taneční skupina orientálního tance „ FIARREM “
z Kopřivnice a mateřská školka. V měsíci květnu se uskutečnil výlet do Čeladné - areál lázní,
Maralák, pochod do Frenštátu p.R. V tomtéž měsíci proběhl i zájezd - Haná - Mladečské jeskyně,
Bílá Lhota arboretum, zámek, Příkazy - skanzen, setkání s důchodci z Výprachtic včetně
přátelského posezení s hudbou a tancem. V měsíci prosinci jsme uspořádali Mikulášské posezení
v kulturním domě opět společně s obecním úřadem a kulturním zařízením Veřovice. V programu
vystoupily flétničky ze základní školy pod vedením paní Anny Šaňkové, scholička nám představila
muzikál „ O šípkové Růžence “ a taneční skupina HOBA z Hodslavic (důchodkyně) nám zatančily
Moravskou besedu. Dne 30.12.2009 jsme pořádali Silvestrovské posezení v přísálí kulturního
domu.

Chtěla bych touto cestou pozvat dříve narozené občany, kteří mezi nás ještě nepřišli, přijďte mezi
své přátelé, protože bez přátel je život smutný a prázdný.
Šimková Oldřiška
předsedkyně klubu důchodců Veřovice

MUDr. Janíková Hana
Oznamuje pacientům otevření nové ambulance pro nemoci
kožní a pohlavní v Kopřivnici
Česká 318 /v objektu bývalých kasáren/
ve 2. patře - naproti zubní ambulance
tel. 737 454 202
Začínáme 4. ledna 2010 v 7:00 hodin
Ambulance přijímá pacienty z okresu Nový Jičín a okolí.
www.koznivkoprivnici.cz

JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN 2010
Eva Bartoňová
Lumír Kopecký
Bc. Eva Smilková
Pavel Hilscher
Miroslav Pítr
Bedřich Gold
Ludvík Urbanovský
Josef Šimek
Drahoslav Šimek
Bedřiška Křížková
Jaroslav Mach
Jiřina Cmolová

Především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti do dalších let přejeme občanům, kteří
v měsíci lednu oslaví svá životní jubilea.

Vzpomínka:
Dne 11. ledna 2010 uplyne již 20 let od úmrtí pana Ludvíka Geryka a 31. ledna 2010 to bude 18 let, co
jsme se navždy rozloučili s paní Jiřinou Gerykovou. Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Poděkování:
*** Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Martou Kociánovou.
Paní Marta Kociánová by se dne 18. ledna 2010 dožila krásného věku 90 let.
Zarmoucená rodina
*** Děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti a za účast při posledním rozloučení s naším
zemřelým panem Milanem Moravcem.
Zarmoucená rodina

OBEC VEŘOVICE
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb.
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice
Rada Obce Veřovice ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění schválila tento Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice dne 26.11.2009, a to ve
smyslu zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, v platném znění.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen Řád) upravuje správu pohřebiště Obce Veřovice a
povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebišti, dále osob, které zde
vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebiště, to vše v souladu se zákonem č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění.
2. Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště (dále jen správce) je Obec Veřovice, IČ
00298531, se sídlem: Veřovice 70, 742 73 Veřovice, zastoupená starostou obce.

Článek 2
Působnost řádu pohřebiště
1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště ve Veřovicích (dále jen
pohřebiště), na parcele číslo 109 a st.p. 604 v k.ú. Veřovice, jehož součástí jsou:
•
•
•
•

místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
smuteční obřadní síň

2. Řád je závazný pro provozovatele a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro
obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst,
objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde
s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro
ostatní veřejnost.
Článek 3
Provozní doba pohřebiště
1. Pohřebiště je veřejné místo, denně přístupné takto:
- v zimním období
od
8,00 do
18,00 hodin
- letním období
od
7,00
do
21,00 hodin.
V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle v době od 7.00 do 20.00
hodin. Letní období je vymezeno platností tzv. letního času.

2. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo
jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací,
za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí
v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění
bezpečnosti.
Článek 4
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
3 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. Není
dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech
tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně
omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště 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.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
11. 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).
12. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 5
Rozsah poskytovaných služeb
1. Na pohřebišti Obce Veřovice jsou poskytovány tyto služby:
• nájem místa
• pro hroby, hrobky
• pro uložení lidských ostatků v urnách
• pohřbívání
• exhumace
• propůjčení smuteční obřadní síně
• správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně, inženýrských sítí, oplocení
• zajišťování odvozu a likvidace odpadů
• vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
2. Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné
rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení
se zpopelněnými lidskými ostatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované
církve, za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může
povolit správce jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem.
Článek 6
Správce pohřebiště a jeho povinnosti
Povinnosti správce
1. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto Řádem a zvláštními právními
předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o
shromažďování apod.).
2. Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého
nájemce.
3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. § 21, odst. 1
zákona (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských
pozůstatků a ostatků a jiné předepsané zákonem). 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.
4. V případě rušení pohřebiště správce postupuje dle ustan. § 24 zákona a je bezodkladně
povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační
povinnost.
5. Pronajímat místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených
zákonem a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst
stejného charakteru a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok
na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a
rozměru.
6. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, provádět údržbu
hlavní komunikace , opravovat oplocení, společná zařízení a inženýrské sítě v rozsahu
stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště.
7. Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.

8. Zabezpečovat údržbu veřejných travnatých ploch.
9. Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o
pohřebnictví a tímto Řádem.
10. Správce pohřebiště je povinen 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.
Článek 7
Povinnosti nájemce hrobového místa
1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem 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 a výši úhrady za
služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem stanoví
Obec Veřovice.
2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout
pronajímateli – správci pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno
ustanovením § 21, odst. 1 zákona,.
3. Změny údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci
pohřebiště v souladu s § 21 zákona .
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 pohřebiště na němž se hrob nachází, to je 20 let.
5. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci
právo zřídit na pronajatém místě 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 správce pohřebiště, s následnou
možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky. 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 a po dokončení požádat správce pohřebiště o její technické převzetí.
6. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím
rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy a
hrobového místa
b) 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
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště

d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a
ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob
7. Do veřejné zeleně na pohřebišti , včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se
souhlasem správce pohřebiště
8. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak postupuje správce pohřebiště podle § 25, odst. 9
zákona.
9. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tyto
čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
•
•
•
•

jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí
mladších 10 let nejméně 1,2 m,
dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

2. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze způsobilá právnická nebo
fyzická osoba, a to se souhlasem a za podmínek stanovených správcem pohřebiště.
Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
spolu s lidskými ostatky. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně spojeno
šroubem se spodní částí rakve.
4. Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu.
5. 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 .
6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková
vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem
Článek 9
Tlecí doba
V souladu s provedeným hydrogeologickým průzkumem firmou UNIGEO, a.s. Ostrava
z roku 2002 a stanoviskem Krajské hygienické stanice MSK Ostrava, územní pracoviště
Nový Jičín, ze dne 4.5.2009, je na základě zákona stanovena tímto Řádem pro uložení
lidských pozůstatků do hrobů na pohřebišti tlecí doba v délce 20 let.

Článek 10
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry,
která činí 600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného
materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
e) Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně
však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit
litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití
litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně
impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě,
že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40
a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být
opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou
za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na
jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být
nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich
spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo
umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými
trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní
konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
-

dobu výstavby hrobky
zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
podmínky používání komunikací pohřebiště
způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
povinnost dozoru při výstavbě
průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé
užívání stavby určit
-

druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
správcem pohřebiště, zejména
-

respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým
místům
nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců
hrobových míst
zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původního stavu.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Tímto Řádem veřejného pohřebiště Obce Veřovice se ruší stávající Hřbitovní řád.

Článek 12
Účinnost
Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice nabývá účinnosti 01.01.2010

................................
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

......................................
Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

