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Řád veřejného pohřebiště města Kolína 
 
Schváleno Radou města Kolína dne 16.12.2013 (číslo usnesení 129/2094/2013) 

 

Citace - Článek 4 
 
Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění 
pohřebiště 
 

Pohřebiště je jako veřejné místo přístupné takto: 

 
Otevírací doba: 
 

leden, únor 07:00 - 16:30 

březen, duben 07:00 - 18:00 

květen 07:00 - 19:00 

červen, červenec, srpen 07:00 - 20:00 

září 07:00 - 18:00 

říjen 07:00 - 17:00 

listopad, prosinec 07:00 - 16:30 

 

Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Návštěvníci jsou povinni 

bez upozornění opustit pohřebiště do konce uzavírací doby. Mimo vymezenou dobu je ústřední 

pohřebiště uzamčeno. 

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. 

Dětem do 10 let věku je vstup dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby, osobám pod vlivem 

návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán. Je zakázáno požívání 

alkoholických nápojů na pohřebišti. 

Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen s prokazatelným souhlasem 

správce po předchozí úhradě poplatku a za podmínek stanovených správcem. Jde zejména o 

dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Chodci mají vždy přednost 

před vozidly. Přednost má vozidlo přijíždějící zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích 

mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován 

pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel. 

Na pohřebišti je zakázána jízda na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech. Je 

zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti. 

Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který 

stanoví řád či správce. 

Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně s ohledem na povahu místa a řídit se 
tímto řádem.  
Je zakázáno chovat se hlučně, používat audio a videopřehrávače, kouřit a požívat alkohol a jiné 

omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná 

zvířata a používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než jsou určeny. 

Z hygienických důvodů není dovoleno pít na pohřebišti vodu z vodovodů a studní a není dovoleno 

tuto vodu odnášet v náhradních nádobách mimo pohřebiště. 



Používání svítidel je na vsypových a rozptylových loukách dovoleno jen na místech k tomu 
určených.  
Vstup na vsypové a rozptylové louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na 
plochy k tomuto účelu vymezené a přesně určeným způsobem. 
Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen tehdy, pokud jsou vhodným 

způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce může v odůvodněných případech používání 

svítidel na pohřebišti omezit nebo úplně zakázat. 

Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa 

kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání 

odpadu z pohřebiště – s výjimkou stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je 

nutno toto opatření respektovat. 

Smuteční obřadní síň slouží k rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné rakvi před uložením do 

hrobu či hrobky nebo před 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 jen správce po vlastním uvážení a v souladu se 

zákonem o pohřebnictví. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a 

provozních možností správce. Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného 

smluvního vztahu mezi správcem a objednatelem a za úplatu dle platného ceníku. 

Všechny osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště jsou 

povinny jednat v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami upravujícími 

takovou činnost a dodržovat tento řád. O jejich činnosti musí být informován správce, který jim v 

případě potřeby udělí souhlas. 

 


