Podmínky k povolení s úpravou hrobového zařízení na pohřebišti a sdělení potřebných
rozměrů v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví.
Správce veřejného pohřebiště, tj. Obec Pičín souhlasí s prováděním stavby (úpravy) při splnění těchto podmínek a sděluje
závazné rozměry:
1. Žadatel (nájemce) provádí stavbu či úpravy na vlastní náklady a nebezpečí, je zodpovědný za výběr prováděcí firmy a
stavbu samotnou, je povinen dodržovat při stavbě tyto závazné podmínky, včetně předepsaných výměrů, dále
dodržovat ustanovení hřbitovního řádu a stavbu udržovat v řádném stavu.
2. Práce řemeslné nebo umělecké mohou na pohřebišti provádět oprávněné (odborné) firmy nebo osoby na tyto práce
prokazatelně kvalifikované.
3. Základy musí být provedeny a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základní zdivo nesmí zasahovat do
pohřbívací plochy.
4. Pohřbívací plocha musí být zachována ve vnitřních rozměrech nejméně: U hrobky 90x200cm, u hrobu 80x200cm.
5. Hloubka podzemní části hrobky musí být 0,5m nad hladinou podzemní vody s vnitřní délkou nejméně 230cm,
u urnového hrobu nesmí hloubka podzemní části být hlubší než 1 m.
6. Výška náhrobku musí odpovídat výškám náhrobkům v daném místě obvyklém (max. do výšky 2,5m).
7. Kolem nově budovaných hrobových zařízení musí být uličky nejméně 30cm široké. Při úpravách okolí pohřbívacích
míst není bez povolení dovoleno zřizovat kolem hrobů, hrobek, urnových míst nebo před nimi cestičky z cihel,
dlaždic, betonu, případné jiného materiálu, nebo je vysypávat různobarevnými drtěmi, u takovýchto úprav je zakázán
materiál, který není protiskluzový, v případě úprav uliček z obou stran nebo popřípadě i z přední strany musí správce
pohřebiště tyto uličky vyměřit tak, aby nebyla dotčena sousední pronajatá místa, v případě většího výměru celkové
pronajaté plochy bude tato výměra zapsána do evidence hrobů a podle ní se vypočítá nové nájemné.
8. Jednotlivé části hrobů musí být mezi sebou kotveny.
9. Ve svahovitém terénu musí být stavby a jejich příslušenství stejnoměrně odstupňovány a zajištěny proti sesuvu.
10. Ke zřízení stavby (úpravy) hrobky musí žadatel po obdržení závazných podmínek a rozměrů doplnit k žádosti 1x plánek
stavby (úpravy), včetně podzemní části ke schválení, teprve po odsouhlasení plánu a předání žadateli lze zahájit stavbu.
11. Projekt hrobky s podzemní částí musí odpovídat platnému standartu.
12. Text nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.
13. Po ukončení prací je žadatel (nájemce) povinen okamžitě se postarat na svoje náklady o vyčištění okolí,
odklizení zbylého materiálu a uvedení všeho dotčeného do řádného stavu.
14. Vybudované stavby nebo jejich části lze z pohřebiště odstraňovat nebo je převést na jiný subjekt jen s písemným
souhlasem správce pohřebiště.
15. Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky a stavby, které ohrožují
bezpečnost okolí, může správce pohřebiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě
nápravu. I bez upozorňování může správce pohřebiště v takových případech odstranit stavby, které brání řádnému
bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohřbu nebo kde je nebezpečí vzniku škody nebo havárie. Odstraněné
hrobové příslušenství ponechá správce pohřebiště na místě na riziko vlastníka u hrobového místa nebo je převeze na
jiné vhodné místo. O tomto opatření bude vlastník vyrozuměn.
16. Z hlediska umělecko-architektonického vzhledu pohřebiště nejsou pro stavby a výzdobu přípustné materiály narušující
vzhled (pestrobarevná keramika, umakart, apod.)¨
17. Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých povinností (§415
a násl. OZ).

