Návštěvní řád veřejného pohřebiště v Kerharticích
Vážení návštěvníci,
nacházíte se v prostoru veřejného pohřebiště v Kerharticích, jehož je vlastníkem
Římskokatolická farnost Kerhartice a provozovatelem město Česká Kamenice.
Vstupem do areálu hřbitova potvrzujete svůj souhlas s Návštěvním řádem.
I.
Doba zpřístupnění pohřebiště
Pohřebiště je místo, veřejnosti denně přístupné v době:
- v zimním období tj. listopad - březen, v době od 8:00 do 18:00 hodin
- v letním období tj. duben – říjen (včetně 1. a 2. listopadu), v době od 7:00 do 20:00
hodin.
Mimo vymezenou dobu je na pohřebiště vstup zakázán.
II.
Povinnosti návštěvníků:
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržet takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
3. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán.
4. Na pohřebišti je zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,
skateboardech, s výjimkou vozíků invalidních občanů.
5. Na veřejná pohřebiště je zákaz vstupu se zvířaty, s výjimkou psů na vodítku.
6. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a
studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
7. Ukládání nádob, nářadí, 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 mimo odpadu stavebního. Pokud je na pohřebišti
zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
8. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do veškeré zeleně na pohřebišti. Je
povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví Řád
veřejného pohřebiště a provozovatel.
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III.
Sankce
1. Porušení tohoto „Návštěvního Řádu“ a Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno
podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému
pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v těchto Řádech při
konání pohřbu nebo pietního aktu.
2. Za přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000,-Kč ve smyslu § 26 zákona o
pohřebnictví.
IV.
Závěrečné ustanovení
1. Tento Návštěvní řád veřejného pohřebiště Kerhartice je účinný dnem 27.05.2019 a
schválený 12. Radou města Česká Kamenice dne 27.05.2019, pod číslem usnesení:
354/12/RM/2019/II.
2. Návštěvní Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na místě obvyklém (vývěsní tabule na
pohřebišti a webových stránkách města Česká Kamenice www.ceska-kamenice.cz ).
V České Kamenici dne:

…………………………...
starosta města
Jan Papajanovský

……………………………………
místostarosta
Václav Doleček

Dohled nad dodržováním Návštěvního řádu a Řádu veřejného pohřebiště:
Městská policie, tel.: 724 590 075
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