Směrnice č. 21-2009/2018
Řád židovského hřbitova v Brně, Nezamyslova 395/27
I.

Preambule

1. Židovská obec Brno jako provozovatel neveřejného pohřebiště podle § 3 odst. 2 zák.
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví) vydává podle ust. § 3 odst. 5 zákona o pohřebnictví tento
Řád neveřejného pohřebiště.

II.

Úvodní ustanovení

1. Židovská obec Brno (dále jen ŽOB) je církevní právnickou osobou dle zákona
č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech v platném znění a jejím
zřizovatelem je Federace židovských obcí v České republice.
2. ŽOB je zapsána v rejstříku církevních právnických osob, který je veden Ministerstvem
kultury České republiky; přidělené IČO 49465473.
3. ŽOB je vlastníkem nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí pro obec Brno a
katastrální území Židenice na listu vlastnictví č. 3903 (p.č. St. 402, St. 403, 404/1, 404/2,
405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4 a 406/5), na ul. Nezamyslova 395/27 v Brně, které
tvoří židovský hřbitov.
4. Židovský hřbitov v Brně je ve smyslu § 3 zákona o pohřebnictví neveřejným pohřebištěm
(v dále jen neveřejné pohřebiště).
5. Provozovatelem neveřejného pohřebiště je výlučně Židovská obec Brno, IČO 49465473,
sídlem tř. Kapitána Jaroše 1922/3, Brno, 602 00.
6. Neveřejné pohřebiště je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem
č. 36856/7-304. Nachází se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno,
ustanovené Odborem kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev.
7. Neveřejné pohřebiště je určeno výlučně pro uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků
občanů hlásících se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří nejsou
příslušníky nežidovských náboženských společenství (viz základní ustanovení Stanov
ŽOB).
8. S lidskými pozůstatky a ostatky uloženými na pohřebišti musí být zacházeno s nejvyšší
možnou důstojností a vždy podle zásad judaismu a židovských tradic a dle zákona o
pohřebnictví.

III.

Základní ustanovení

1. Tento Řád židovského hřbitova stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s
lidskými ostatky a provozování neveřejného pohřebiště.

2. Řád židovského hřbitova je závazný pro provozovatele, kterým je Židovská obec Brno, a
dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných
úkonů, držitele hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky
pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště
nebo držitele hrobového místa provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
3. Pro účely Řádu židovského hřbitova se rozumí:
a) tělem zemřelého mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení; tělem zemřelého je i tělo
mrtvě narozeného dítěte,
b) lidskými pozůstatky tělo zemřelého a jiné lidské pozůstatky,
c) lidskými ostatky lidské pozůstatky po pohřbení,
d) pohřbením uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti,
e) neveřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení
lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren,
f) hrobovým místem místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo
vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren,
g) úpravou těla zemřelého před pietním uložením do konečné rakve je řešeno rituální
očistou (taharou) podle zásad judaismu,
h) konečnou rakví pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky určená pro jejich pohřbení,
vyrobená z přírodních dřevěných desek splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení
nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a zákona o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
i) totožností jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a státní příslušnost
zemřelého,
j) exhumací vyzdvižení lidských ostatků nebo urny s lidskými ostatky z neveřejného
pohřebiště,
k) oznámením úmrtí informování o úmrtí alespoň jedné z osob uvedených v § 114 odst. 1
občanského zákoníku,
l) vypravitelem pohřbu fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení do 96 hodin
od oznámení úmrtí nebo obec zajišťující pohřbení podle § 5 odst. 1 až 3 zákona o
pohřebnictví.
3. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu
pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními
právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád, a to vždy
s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, jeli ho dle tohoto
řádu potřeba.
4. S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo
k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů je zakázáno:
a) upravit, konzervovat, balzamovat, provádět rituální očistu (taharu) nebo vystavit tělo
zemřelého nakažené morem, cholerou, žlutou zimnicí, pravými neštovicemi, skvrnivkou
a hemoragickou horečkou typu Lassa, Marburg a Ebola, nebo dalšími infekčními
onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich
toxiny, která stanoví opatřením obecné povahy příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví (dále jen "nebezpečná nemoc"); tělo zemřelého ve stavu pokročilého rozkladu
nebo nakažené nebezpečnou nemocí smí být uloženo pouze do konečné rakve, a to v
transportním vaku, právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám konzervovat,
balzamovat nebo vystavovat tělo zemřelého, a to i konzervované nebo balzamované,
bez souhlasu zemřelé osoby,

b) vystavovat lidské pozůstatky před pohřbením, s výjimkou nekonzervovaného těla
zemřelého, které může být vystaveno v otevřené rakvi do 1 týdne od úmrtí, a s
výjimkou konzervovaného těla zemřelého, které může být vystaveno v otevřené rakvi i
po uplynutí 1 týdne od úmrtí,
c) fyzickým osobám odstraňovat z těla zemřelého nesnímatelné náhrady,
d) trvale uložit lidské pozůstatky nebo je zpopelnit jiným způsobem než uvedeným v § 2
písm. e) zákona o pohřebnictví,
e) zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se
důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
f) neoprávněně otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými
ostatky,
g) neoprávněně otevřít hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádět exhumaci,
h) otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky je oprávněn
pouze vypravitel pohřbu; tímto není dotčeno oprávnění státního zástupce podle
zvláštního právního předpisu,
i) otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze
provozovatel neveřejného pohřebiště nebo osoba uvedená v řádu neveřejného
pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby podle podmínek uvedených v řádu
neveřejného pohřebiště; tímto není dotčeno oprávnění státního zástupce podle
zvláštního právního předpisu.
5. Provozovatel neveřejného pohřebiště je povinen:
a) do hrobu nebo do hrobky pohřbívat pouze lidské pozůstatky nebo ukládat lidské ostatky
a provozovat neveřejné pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví a s tímto
Řádem neveřejného pohřebiště a zvláštními právními předpisy,
b) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při
smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných
osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého
života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob
uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, a to za předpokladu, že taková účast
není v rozporu se Stanovami ŽOB,
c) vést evidenci související s provozováním neveřejného pohřebiště a vypraviteli pohřbu
vystavit doklad o pohřbení obsahující číslo hrobu nebo hrobky, jméno, popřípadě
jména, a příjmení zemřelého, místo a datum jeho narození, úmrtí, pohřbení a
jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické osoby, která pohřbení
provedla; u jiných lidských pozůstatků vést evidenci v rozsahu identifikace jiných
lidských pozůstatků,
d) v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetlelé,
neprodleně zajistit příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby ve smyslu § 22
odst. 3 zákona o pohřebnictví, na jejich základě navrhnout novou tlecí dobu, vyžádat si
k ní stanovisko krajské hygienické stanice a na základě tohoto stanoviska upravit
odpovídajícím způsobem řád neveřejného pohřebiště,
e) v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat krajský úřad a držitele
hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa, a současně informovat krajský úřad a
veřejnost o tomto zákazu v místě na daném neveřejném pohřebišti obvyklém,
f) provozovateli pohřební služby nebo vypraviteli pohřbu umožnit pohřbení nebo uložení
lidských ostatků na pohřebišti; provozovatel neveřejného pohřebiště má nárok na
úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté související služby,

g) zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými
ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení
uren); tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu,
h) zajišťovat údržbu veřejné zeleně na neveřejném pohřebišti, provádět úklid cest a
chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí a dbát na
úpravu neveřejného pohřebiště,
i) zabezpečovat pořádek a čistotu na neveřejném pohřebišti včetně údržby veřejných
travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, hrobů a vyhrazených ploch,
j) umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými
lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek
stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem neveřejného pohřebiště.
6. Provozovatel neveřejného pohřebiště je povinen vést evidenci související s provozováním
neveřejného pohřebiště, která musí obsahovat zejm. následující údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské ostatky a pozůstatky jsou
na neveřejném pohřebišti uloženy,
b) místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
d) datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na neveřejné pohřebiště
včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky
do rakve; u lidských ostatků druh a číslo urny,
e) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu
nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození
držitele hrobového místa,
g) datum uzavření dohody o přidělení hrobového místa včetně údajů o změně dohody,
h) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o
vlastníku, pokud je znám,
i) údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. d) zákona o pohřebnictví, pokud nastala,
j) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,
k) údaje o skutečnostech uvedených v § 20 písm. f) bodech 3 až 6 zákona o pohřebnictví,
pokud nastaly, v případě rušení neveřejného pohřebiště,
l) vést evidenci související s provozováním neveřejného pohřebiště podle § 20 písm. c)
průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy a zápisy provádět bez zbytečného
odkladu,
m) změny výše uvedených údajů a skutečností je držitel povinen bez zbytečného odkladu
oznámit provozovateli neveřejného pohřebiště.
7. Provozovatel neveřejného pohřebiště je dále povinen dodržovat tyto zásady:
a) Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
b) hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších
10 let nejméně 1,2 m,
c) dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,
d) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,
e) Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
8. Provozovatel neveřejného pohřebiště je oprávněn převzít tělo zemřelého k pohřbení do
hrobu nebo hrobky nebo lidské ostatky k uložení jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí doložena
úmrtním listem, průvodním listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou
oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce zemřelého; v případě podezření

ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas
státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu oprávněn
podle zvláštního právního předpisu. Pro převzetí jiných lidských pozůstatků k pohřbení do
hrobu nebo hrobky se postupuje obdobně, přičemž postačí doložení identifikace jiných
lidských pozůstatků.
9. Lidské ostatky je možné uložit na neveřejném pohřebišti, popřípadě exhumovat, vždy jen
podle zásad judaismu, se souhlasem ŽOB a způsobem, který odpovídá podmínkám
pohřbívání a exhumace na neveřejném pohřebišti.
10. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem
zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební
služby.
11. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci neveřejného pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího
souhlasu provozovatele neveřejného pohřebiště.
12. Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která se zřetelem ke
složení půdy musí trvat minimálně 10 let. Konkrétní délku tlecí doby pro neveřejné
pohřebiště stanoví jeho provozovatel v řádu neveřejného pohřebiště na základě výsledků
hydrogeologického průzkumu, vyžádaného stanoviska krajské hygienické stanice a
místních zvyklostí. (přípis městského hygienika v Brně č.j. 2816-219.2-I/1-Pro ze dne
19.6.2002).
13. Exhumace je možná jen po uplynutí tlecí doby, kdy mohou být lidské ostatky exhumovány
na žádost držitele hrobového místa, avšak jen se souhlasem krajské hygienické stanice,
nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Bez ohledu
na uplynutí tlecí doby doloží držitel hrobového místa k žádosti o exhumaci vždy
skutečnost úmrtí podle bodu 8 a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1
občanského zákoníku. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel
neveřejného pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen
veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
14. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na neveřejném pohřebišti pro
uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným
účelům, pokud provozovatel neveřejného pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před
samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, držitele hrobu nebo majitele hrobového zařízení o
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem
pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
c) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO.
15. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem neveřejného pohřebiště seznámen s řádem neveřejného pohřebiště,
místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné
otevření hrobu nebo hrobky.
16. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby,
provozovatel neveřejného pohřebiště je oprávněn kdykoli:

a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané
hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele
pohřební služby,
b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební
služby povinen práce neprodleně pozastavit.
17. Provozovatel neveřejného pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby
vybavit jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními
pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.
18. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést
jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými
lidskými ostatky.
19. Provozovatel neveřejného pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li
k tomu závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by
musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je
pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo
pokrytí povrchu sněhem a ledem.
20. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobu nebo hrobce, není třeba k jejich přemístění v
rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.
21. Pohřbívání je zakázáno:
a) V případě, že by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo
vodního hospodářství, může o zákazu pohřbívání v části neveřejného pohřebiště nebo
na celém jeho území rozhodnout krajská hygienická stanice.
b) Na neveřejném pohřebišti, kde je zakázáno pohřbívání lidských pozůstatků do hrobů
podle odstavce 1, lze nadále pohřbívat do hrobek, pokud orgán, který o zákazu
pohřbívání rozhodoval, nerozhodl jinak.
IV.

Užívání hrobového místa

1. Na neveřejném pohřebišti lze uložit tělesné pozůstatky nebo ostatky výlučně s předchozím
souhlasem provozovatele a jen do určeného hrobového místa.
2. Hrobové místo tvoří samostatný jednotlivý hrob, hrobka nebo místo pro uložení urny
s popelem (urnový hrob).
3. Hrobové místo na neveřejném pohřebišti přiděluje nebo rezervuje provozovatel na žádost
oprávněné osoby, a to na neurčitou dobu na základě písemné dohody. Oprávněnou osobou
je rodinný příslušník nebo vypravitel pohřbu v případě žádosti o místo pro zemřelou osobu.
Oprávněnou osobou může být i osoba žijící, žádá-li o místo pro sebe samu. Jako
rezervované se označuje hrobové místo, na němž dosud nebyly uloženy ostatky žádného
zemřelého.
4. Přidělením hrobového místa v souladu s tímto Řádem neveřejného pohřebiště vzniká
oprávněné osobě právo uložit pozůstatky nebo ostatky (exhumované dříve pohřbené
pozůstatky) nebo urnu s popelem.

5. Okamžikem uložení pozůstatků nebo ostatků na hrobové místo vzniká oprávněné osobě
vlastnické a dispoziční právo k nadzemní nebo podzemní části hrobového zařízení, nikoliv
samotného hrobu s pohřbeným tělem, který patří zemřelému na věčné časy; toto vlastnické
a dispoziční právo přechází na osobu, kterou oprávněná osoba určila, popřípadě na
svěřenský fond jí určený; o přechodu nebo převodu je nutné informovat neprodleně
provozovatele; není-li oprávněná osoba známa, vykonává její práva provozovatel
neveřejného pohřebiště.
6. Vznik dispozičního práva se dokládá písemnou „Dohodou o přidělení hrobového místa“,
kterou vyhotoví provozovatel při schvalovacím procesu s oprávněnou osobou ve věci
přidělení hrobového místa před vlastním otevřením hrobu.
7. Oprávněné osoby mohou po přidělení nebo rezervaci hrobového místa stavět nadzemní
nebo podzemní části hrobového zařízení vč. jeho doplňků a upravovat povrch hrobového
místa. Přitom jsou povinny dodržet rozměry a závazné pokyny vlastníka.
8. Před započetím stavby hrobového zařízení je oprávněná osoba povinna předložit
provozovateli projekt stavby (návrh, výtvarný návrh, architektonický návrh) hrobového
zařízení případně doložit patřičným povolením stavby, vyžaduje-li to charakter stavby,
souhlas krajské hygienické stanice a případně dalších dotčených institucí. Při stavbě
samotné je nutné se řídit pokyny provozovatele.

V.

Zařízení hrobu a jiné stavby na pohřebišti

1. Zařízení hrobu pozůstává z nadzemní části (rám, krycí deska, pomník, další doplňky a díly
jako mřížoví, plůtky aj.) a podzemní části, tj. základových konstrukcí k nadzemní části.
2. Hrobka je stavební konstrukce s převažující podzemní částí tvořené zpravidla obezděnou
jámou pravidelných rozměrů a výhradně určené pro uložení ostatků zesnulého ve speciálně
tomuto druhu pohřbení upravených rakvích.
3. Ostatní stavby slouží společnému účelu a představují vybavenost neveřejného pohřebiště
(obřadní síň, márnice, obytné budovy, cesty a chodníky, ohradní zdi, technické zázemí aj.).
4. K vybudování jakékoliv nové stavby (zařízení hrobu či jiné) a k úpravě stavby již existující
je třeba souhlasu provozovatele. Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení a vyjádření
KHS, jsou-li takováto povolení podle platných předpisů potřebná. Stavbu nebo úpravu lze
zahájit, jsou-li všechna souhlasná vyjádření dána a je-li písmeně schválen provozovatelem
a stanoven termín prací.
5. Stavebník může zahájit práce na zařízení hrobu, odstraňovat či měnit již vybudovaná
hrobová zařízení, pořizovat a měnit nápisy na nich, odnášet a odvážet části hrobových
zařízení jen tehdy, prokáže-li (při splnění předchozích podmínek), že je oprávněnou
osobou nebo že má pověření oprávněné osoby, která se prokazuje písemnou dohodou s
provozovatelem.
6. Stavebník je v průběhu stavby povinen zajistit dodržování BOZP, PO, dodržování
hygienických předpisů, pořádku na stavbě a v okolí stavby.

7. Rozměry a váha použitého materiálu musí odpovídat šířce, únosnosti a kvalitě
přístupových cest. Užité stavební technologie musí skýtat záruky úspěšného provedení bez
zbytečných zásahů a poškození okolních hrobových zařízení.
8. Základy pod náhrobky musí být provedeny do nezamrzající hloubky, tj. nejméně 60 cm
pod úroveň okolního terénu, a musí být přizpůsobeny únosnosti půdy v daném místě.
Základy pod rám (obruby), pokud jsou vyztuženy, musí být nejméně 30 cm pod úrovní
okolního terénu. Základové betonové pasy nebo zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací
plochy, aby nebránilo vložení schrán (rakví, uren).
9. Při stavbě náhrobků a rámů (obrub) musí být jednotlivé díly daného hrobu k sobě kotveny.
10. Boční okraje sousedních hrobů (náhrobky, rámy) se mohou vzájemně dotýkat. Díly
sousedních hrobů nesmí být k sobě vzájemně kotveny.
11. Při stavbě nebo úpravě nadzemní i podzemní části hrobových zařízení musí být vždy
dodržena vyhrazená pohřbívací plocha. Stejně tak musí být dodrženo vymezení uliček a
cest mezi hroby a nesmí být trvale omezována jejich průchodnost.
12. Přední a zadní hrany rámů musí být pokud možno v linii s odpovídajícími hranami
sousedních hrobů.
13. Texty a znaky na hrobových zařízeních musí odpovídat zásadám judaismu. Jmenovitě není
povoleno umisťovat na hrobová zařízení fotografie a jejich aplikace. Typ použitého písma
a symbolika musí být schválen provozovatelem.
14. V případě výroby nových nápisových desek se staré nesmějí odnášet k likvidaci. Takto
nevyužitá nápisová deska bude použita do stavby nového náhrobku (např. do základových
konstrukcí) nebo bude předána provozovateli neveřejného pohřebiště do depozitu.
15. Znehodnocený stavební materiál a vykopaná zemina se skladují na místech určených
provozovatelem.
16. Ukončení prací, i průběžné, je stavebník povinen oznámit před opuštěním neveřejného
pohřebiště provozovateli. Týž den je stavebník povinen uklidit staveniště a jeho okolí,
odklidit zbylý materiál a zeminu z neveřejného pohřebiště, a to na své náklady. Stavebník
nese náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze staveniště, stejně jako náklady za používání
společných zařízení a spotřebu energií ze společných zdrojů.
17. Stavebník je povinen napravit veškerou způsobenou škodu na společných zařízeních nebo
okolních hrobech, a to bezprostředně po jejím vzniku, nejpozději však do ukončení stavby.
Nápravu činí především uvedením do původního stavu nebo, po dohodě s poškozenou
stranou, peněžní úhradou.
18. Provozovatel si vyhrazuje stanovení dalších podmínek a omezení.

VI.

Péče o hrobové místo

1. Oprávněné osoby jsou povinny udržovat hrobové místo v řádném stavu tak, aby zařízení
hrobu neohrožovalo bezpečnost osob, nepoškozovalo okolní hroby a nevzbuzovalo veřejné
pohoršení.

2. Zvadlou nebo jinak znehodnocenou květinovou výzdobu a výsadbu jsou oprávněné osoby
povinny odstranit a odnést do vyhrazených odpadových nádob. Odpad je nutné třídit podle
pokynů provozovatele.
3. Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty za náhrobky nebo instalovat
na hrobových místech nepovolená zařízení.
4. Věnce, kytice, svíčky a jiné dekorace není přípustné umisťovat mimo vyhrazená místa.
5. Svítidla se smějí na pohřebišti rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání
svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

VII.

Společné prostory a zařízení

1. K obřadům při rozloučení se zemřelými slouží obřadní síň.
2. Pro pobyt v obřadní síni (během obřadu nebo kdykoliv jindy) platí stejná pravidla chování
a jednání jaká jsou stanovena pro celé neveřejné pohřebiště. Během obřadu je vyžadováno
vypnutí mobilního telefonu.
3. Provozovatel instaluje na neveřejném pohřebišti a dává k užívání pro návštěvníky
hygienické zařízení (WC), lavičky, vodovodní výpustě, informační systém, zařízení
Turistického informačního centra Židovské obce Brno a jiná doplňková zařízení, která smí
být užívány jen v souladu s tímto Řádem.
4. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí.
Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo neveřejné pohřebiště.
5. Na neveřejném pohřebišti nelze vysazovat žádné stromy a keře bez souhlasu
provozovatele. Toto opatření se vztahuje i na hrobová místa. Nepovolená výsadba bude
odstraněna na náklady vysazujícího.

VIII. Přístup na neveřejné pohřebiště a povinnosti návštěvníků
1. Veřejnosti je vstup na neveřejné pohřebiště umožněn přes předsálí Turistického
informačního centra Židovské obce Brno (dále TIC).
2. Budova TIC je bezbariérově přístupná vnějším vstupem a vnitřním vstupem z nádvoří
včetně bočního vstupu do hygienických zařízení hřbitova. Uvnitř budovy TIC je WC i pro
handicapované. Na požádání otevře pracovník TIC hlavní bránu na nádvoří a stejně tak i
při odchodu z neveřejného pohřebiště.
3. Neveřejné pohřebiště je veřejnosti přístupno denně, vyjma sobot a hlavních židovských
svátků, kdy je veřejnosti nepřístupné.
4. Způsob chování a jednání na pohřebišti stanovují závazná pravidla judaismu, která jsou
všichni návštěvníci povinni respektovat. Návštěvníci jsou povinni pohybovat se po
pohřebišti výhradně po určených cestách. Na travnaté plochy, mimo hlavní dlážděné nebo
travnaté cesty, je vstup návštěvníkům zakázán. Rovněž není přípustné vstupovat na hroby
nebo si krátit cestu přes hrobová místa.

5. Návštěvníci mužského pohlaví jsou povinni nosit pokrývku hlavy (kipu).
6. Na pohřebišti není dovoleno hlučné chování, používání videozařízení, audiozařízení,
kouření, požívání alkoholu, aplikace omamných a psychotropních látek, znečišťování
neveřejného pohřebiště odhazováním odpadků mimo odpadní nádoby. Je nepřípustné na
pohřebišti spát, ležet a požívat potraviny (s výjimkou osvěžení nealkoholickými nápoji).
Osobám nevhodně oblečeným nebo nevhodně se chovajícím je na neveřejném pohřebiště
zakázán.
7. Na pohřebišti je zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách a
skateboardech, apod., vyjma invalidní vozíky.
8. Dětem do 15 let je dovolen vstup pouze v doprovodu dospělých osob.
9. Pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků, je provozovatel neveřejného pohřebiště,
v jeho nepřítomnosti pracovník TIC ŽOB, oprávněn dočasně omezit nebo zakázat vstup
veřejnosti na neveřejné pohřebiště. Důvodem mohou být např. prováděné stavební práce,
terénní úpravy, živelné pohromy, exhumace ostatků, pohřeb osob zemřelých na následky
infekčních a nebezpečných chorob, nepříznivé počasí, závěje sněhu, náledí apod.
10. V zimním období nejsou cesty, chodníky ani plochy na hřbitově udržovány. Vstup do
areálu neveřejného pohřebiště je veřejnosti povolen pouze na vlastní nebezpečí.
11. Se souhlasem provozovatele mohou do areálu neveřejného pohřebiště v nezbytných
případech vjíždět motorová vozidla. Tato vozidla mohou pojíždět výhradně po určených
zpevněných cestách rychlostí nejvýše 10 km/hod. Parkování v areálu neveřejného
pohřebiště je možné pouze se souhlasem provozovatele. Řidiči parkujících vozidel smí
k místu parkování použít jen vyhrazenou trasu a nesmí vjíždět na travnaté plochy.
12. Chodci musejí brát v patrnosti pohyb mechanizace údržby a dodržovat bezpečný odstup od
pracující sekací techniky (u strunových sekaček 50 m, u bubnových sekaček 25 m).
13. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
14. Fotografování a filmování v areálu neveřejného pohřebiště je zakázáno; může být
umožněno pouze se souhlasem provozovatele.
15. Návštěvníci jsou povinni opustit neveřejné pohřebiště do konce otevírací doby bez
vyzvání.
16. Pokud návštěvník uvázne v areálu neveřejného pohřebiště po jeho uzavření, bude
vyproštěn na základě volání tísňové linky 156 (pult městské policie), a to na vlastní
náklady.
17. V areálu neveřejného pohřebiště je zakázán podomní a stánkový prodej.

IX.

Sankce

1. Porušení tohoto Řádu neveřejného pohřebiště bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i)
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku,
zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu
nebo pietního aktu.

2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na
pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění
veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev
s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku
nebo neoprávněně provádí exhumaci.
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26
zákona o pohřebnictví.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování neveřejného
pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.
2. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí Židovská obec Brno a jí nadřízený kontrolní
orgán.
3. Výjimky z Řádu neveřejného pohřebiště dle individuální žádosti může schválit
provozovatel neveřejného pohřebiště.
4. Tento Řád neveřejného pohřebiště byl schválen Krajským úřadem jihomoravského kraje
dne 22.11.2018 pod č.j. JMK 163192/2018, sp.zn. S-JMK 157918/2018 OŽP/Kla.
5. Tímto Řádem neveřejného pohřebiště se ruší veškeré předchozí úpravy Řádu neveřejného
pohřebiště.
6. Tento Řád neveřejného pohřebiště byl schválen představenstvem ŽOB dne 10.12.2018.
7. Tento Řád neveřejného pohřebiště bude vyvěšen po celou dobu jeho platnosti u vstupu na
neveřejné pohřebiště.

V Brně dne 14.12.2018

JUDr. Jáchym Kanarek
předseda ŽOB

