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Výpis nejdůležitějších povinností nájemců hrobových míst na hřbitově 
v Branišově z Řádu pro veřejné pohřebiště účinného od 1. ledna 2019:

1. Nájem hrobových míst pro hrob i pro urnové místo se sjednává zpravidla 
na dobuna 10 let.

2. Pro uložení lidských ostatků do hrobů je tímto řádem stanovena doba tlení 
v délce minimálně 10 let. 

3. Všichni zemřelí nezávisle na místu úmrtí mohou být na tomto veřejném 
pohřebišti pohřbení, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. 
Nejpozději den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit 
provozovateli veřejného pohřebiště kopii Listu o prohlídce zemřelého, 
který bude uložen minimálně po dobu tlení, v příloze Hřbitovní knihy.

4. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně 
s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není 
návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio 
a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, 
odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy 
a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než k jakým 
jsou určeny.

5. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží pouze pro ukládání odpadu 
z pohřebiště. Nájemci hrobových míst na pohřebišti jsou povinni stavební 
odpad odstranit z pohřebiště na vlastní náklady.

6. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového 
místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem 
hrobového místa. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí 
obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného 
a ceny za služby s tímto nájmem spojené.

7. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze 
prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou

8. Ke zhotovení náhrobku a hrobového zařízení nebo úpravě již existujícího 
hrobového zařízení je oprávněn pouze nájemce hrobového místa 
po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště.

9. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení určuje správce pohřebiště. 
Za správce pohřebiště jedná starosta Obce Ústí Josef Paťha (tel. 724 174 
441) nebo účetní Ivona Vytisková (tel.607 154 958).

V Ústí dne  15. prosince 2018

                   Josef  P a ť h a 
                                                                    starosta Obce Ústí
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