Žádost k vydání povolení správce pohřebi~tě ke zřízen í stavby (úpravy) hrobového příslu~enství na pohřebi~ti.
Vyplní ladatel (nájemcel:
h ř b itov :

č.

č. o dd ěle n í:

hrobu :

žádám o vydání stavebního povolení ke zrízení stavby (úpravy) a vyměleni potfebných rozměru pro :

1) hrobk u, kap lovou h rob ku
2 ) hrob

(ná hrobek, rám, krycí deska, podzem ní

část)

(ná hrobek, rám, krycí deska, sklípek k uklá dání uren)

3 ) urnový hrob

(náhro bek, rám, krycí deska, sklípek k uklá dá ní ure n, e pitafní deska)

4) ji ná sta vba (ú prava )

(lavička ,

úprava

uličky,

broušení, strojní čištění hrobového

přísl u šenstv í)

K vylízení ~ádosti musí být ověfena totolnost žadatele . Oprávněný žadatel je pouze právoplatný nájemce. Pfi zastupování nájemce musí být

žadatel vybaven adresnou plnou mocí k tomuto úkonu S ověřeným podpisem nájemce. U více
nájemců .

Ke zlízení hrobky a kaplové hrobky(úpravy) musí ladatel po sdělení předepsaných

nájemců

rozměrů

bude vyžadován souhlas všech

a podmínek dodat ke schválení 2x

proj ektovou dokumentaci k odsouhlasení technickému úseku SPH.

Vyplní SPH:

číslo

P ředepsané,

záva zné ro z m ě ry k posta ven í:

sousedního hrobu zleva :

náhrobek

vaše

číslo

číslo

vysekané na rámu:

sousedního hrobu zprava:

hrobu, urnového hrobu, jiná sta vba
krycí deska -

rám

jiná stavba (uprava)

v celku
dělená

Závady zjj~ t~né u hrobového mlsta, kde se má

provád~t

stavba, nebo u míst sousednfch:

Tato část povolení se vypl~uJe u stavby hrobky (úpravy hrobky a kaplové hrobky)
Vyjá d ře ní TÚ :

v Praze, dne :
Povolení ke stavbě nabývá v platnosti af po předlofen f projektové dokumentace, do té doby nezadávejte výrobu.

Na

předním

dílu rámu musí být vysekáno

číslo

hrobového místa, jinak stavba nebude zkolaudována.

Od data vydán í povolení stavby, musí být tato stavba dokon čena do 1 roku, jinak stavební povolení pozbývá platnostI.
Na

základě

výzvy bdatele (nájemce' bude provedena kolaudace

dokončené

Tato výzva .musí proběhnout do jednoho

měsíce

stavby zaměstnancem

po

ukončen í

p říslu~né

správy SPH .

stavby.

V případě fe ladatel (nájemce' nevyzve správu ke kolaudaci stavby, bude stavba na náklady ladatele (nájemce) odstraněna
odbornou fi rmou.

Datum vylíze ní žádosti a razít ko HS

Vlastn or u č n í

převzetí

pod pis žadatele, který t ímto stv rz uje

závazných podmínek a roz m ěrů stavby

Povolení správce pohřebíště ke zřízení staveb (úprav) na pohřebišti a sdělení potřebných rozměrů

v souladu s ustanovením

§ 19 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví

Správa pražských h/bitovu. přispěvková organizace , Vinohradská 2807,13000 Praha 3
P.O.BOX 128 souhlas I s prováděnlm stavby (upravy) při splněni těchto podmlnek a sděluje závazné rozměry
1) žadatel (nájemce) provádl stavbu či úpravy na vlastni náklady a nebezpečl , je odpovědný za výběr prováděcl firmy i stavbu
samotnou, je povinen dodržovat při stavbě tyto závazné podmlnky, včetně předepsaných výměru , dále dodržovat ustanovení
h/bitovnlho řádu a stavbu udržovat v řádném stavu
2) práce řemeslné, nebo umělecké mohou na pohřebišti provádět jen oprávněné (odborné) firmy , nebo osoby pro tyto práce
prokazatelně kvalifikované
3) základy musl být provedeny a dimenzovány se zřetelem na únosnost pudy, základnl zdivo nesml přesáhnout do poh/blvací
plochy
4) poh/blvacl plocha musl být zachována ve vnitřnlch rozměrech nejméně :
u hrobky 90x200cm , u hrobu 80x200cm, u hrobu dětského 60x160cm
5) hloubka podzemnl části hrobky musl být 0,5m nad hladinou podzemnl vody (tento údaj poskytne správce konkrétnlho
pohřebiště) , s vnitfnl délkou nejméně 230cm, u urnového hrobu nesml hloubka podzemnl části být hlubšl než 1m
6) výška náhrobku musl odpovldat výškám náhrobků v daném mlstě obvyklém (max. do výšky 2,5m)
7) uličky mezi hrobkami, hroby a urnovými hroby musl být nejméně 30cm široké, na těch hřbitovech, na kterých tato podmlnka
nenl splnitelná, je možno hrobky (hroby) sdružovat tak, aby tato podmlnka byla splněna alespo~ u dvojic hrobů (hrobek) s tím,
že ke každému z nich bude volný přistup zleva či zprava v š l ři uličky 3Dem
8) při úpravách okoll poh/blvaclch mlst nenl dovoleno zřizovat bez zv1áštnlho povoleni kolem hrobů , hrobek, umových mlst nebo
před nimi cestičky z cihel , dlaždic, betonu, přlpadně jiného materiálu , nebo je vysypávat různobarevnými drtěmi, u takovýchto
úprav je zakázán materiál , který ne ni protiskluzový (glazovaná a hladká dlažba, leštěný kámen) , v přlpadě úprav uliček z obou
stran nebo popřlpadě i z přednl strany musl správce pohřebiště tyto uličky vyměřit tak, aby nebyla dotčena sousednl pronajatá
mlsta, v přlpadě většího výměru celkové pronajaté plochy bude tato výměra zapsána do matriky hrobů a podle ni se vypočítá
nové nájemné
9) u nového odděleni pohřebišť musl být stěny náhrobků mezi protilehlými hroby vzdáleny nejméně 60cm , tato
podmlnka neplatl u urnových hrobů
10) přednl a zadnl hrany rámů hrobů, hrobek, urnOvýCh hrobů musl být v jedné přim ce s přednlmi a zadnlmi hranami soused nich
rámů

11) jednotlivé části náhrobků musl být mezi sebou kotveny
12) ve svahovitém terénu musl být stavby a jejich přlslušenstvl stejnoměmě odstup~ovány a zajištěny proti sesuvu
13) stavba hrobky a přikryti hrobu KD z jednoho dllu lze povolit jen u cest nejméně 3m širokých
14) ke zřlzenl stavby (úpravy) hrobky musl žadatel po obdrženi závazných podmínek a rozměru doplnit k žádosti 2x plánek stavby
(úpravy), včetně podzemnl části ke schváleni techn ickému odd. SPH, teprve po odsouhlaseni plánů a předáni žadateli lze
zahájit stavbu (úpravu )
15) projekt hrobky s podzemnl částí musl odpovldat platnému standardu
16) texty nápiSŮ na náhrobclch musl odpovl dat důstojnosti a pietě pohřebiště
po ukončeni pracl je žadatel (nájemce) povinen okamžitě se postarat na svoje náklady o vyčištěni okoll, odklizeni zbylého
materiálu a uvedeni všeho dotčeného do řádného stavu
17) vybUdované stavby nebo jejich části lze z pohřebiště odstra~ovat nebo je převést na jiný subjekt jen s plsemným souhlasem
správce pohřebiště
18) stavby, které byly pořlzeny bez povoleni nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmlnky a stavby, které ohrožuji
bezpečnost okoll, může správce pohřebiště odstranit na náklady vlastnlka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě nápravu,
i bez upozorněni může správce pohřebišť v takových přlpadech odstranit stavby, které práni řádnému bezpečnému vykopáni
hrobu, provedeni poh/bu nebo kde je nebezpečl vzniku škody nebo havárie. Odstraněné hrobové přlslušenstvl ponechá
správce pohřebiště na mlstě na riziko vlastnlka u hrobového mlsta nebo je převeze na jiné vhodné mlsto. O tomto opatřeni
vyrozuml správce pohřebiMě vlastnlka v souladu s ust. čl. 6 odst. 1
19) z hlediska umělecko-architektonického vzhledu pohřebiště nejsou pro stavby a výzdobu přlpustné materiály narušujlcl vzhled
(pestrobarevná keramika , pasty, umakart, apod.)
20) při povoleni zřlzenl krycl desky správce pohřeb i ště upozor~uje žadatele na riziko zhrouceni celé stavby a to z důvodu
nedostatečně dimenzovaných základů pod původnlm rámem , kdy po uloženi rakve docházl k sesedáni zeminy
(až o 60cm v době 1-3 let)a obnaženi mělkých základů
21) pokud pohřebiště nebo jeho části včetně staveb a náhrobků jsou zapsány v seznamu kulturnlch památek, nebo se nacházejl
na územl památkového zájmu , vztahuji se ke stavbám (úpravám) na pohřebišti zvláštnl předpisy (zákon Č. 20/1987 Sb. O
památkové péči) . U těchto pohřebišť bude žadatel o zllzenl stavby informován přlslušnou h/bijovnl správou o dalšlch nutných
opatřenlch

22) správce pohřebiMě odpovldá pouze za ty škody na hrobovém
(§ 415 a násl. OZ)

Datum vyřlzenl žádosti a razltko HS

přlslušenstvl ,

které zavinil porušen lm svých povinnosti

Vlastnoručnl podpis
převzetl závazných

žadatele, který tlmto stvrzuje
podmlnek a rozměru stavby

PROTOKOL O KOLAUDACI HROBOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona

č.

256/2001 Sb. o

Hřbitov:

Název stavby:

Odděleni:

Číslo hrobového místa:

Zhotovitel:

Žadatel:

pohřebnictví

Zhodnocení provedeni dila:

Zjištěné

vady a nedodělky:

Termín odstranění

zjištěných

vad a nedodělků:

Přílohy:

Zkolaudováno:

V Praze dne .......... . ..........

......... ........ .............................. ........
Datum a razltko HS

. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .
Vlastnoruční podpis žadatele

