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ŽÁDOST O SOUHLAS
k pohřbení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného
nakládání s nimi na veřejném pohřebišti
Nájemce hrobového místa
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
(ulice, č.p., město, PSČ)
Datum narození:
Pohřebiště:
Hrobové místo číslo:

žádá o:
uložení lidských ostatků do hrobu či hrobky
uložení zpopelněných lidských ostatků
exhumaci
Údaje o zemřelém
Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Datum a místo úmrtí:
Datum pohřbení/uložení:
Místo uložení v hrob. zařízení:
Hloubka pohřbení, druh rakve
Druh a číslo urny:
Dodavatel hrobnických prací
Záznam o nebezpečné
nemoci:

Vypravitel pohřbu
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu: (ulice,
č.p., město, PSČ)
Telefon / E-mail:

přímou manipulaci s lidskými ostatky
vyzvednutí urny z hrobu

Předložené dokumenty*
•
Úmrtní list
•
List o prohlídce zemřelého
•
Doklad o zpopelnění
•
Průvodní list k přepravě lidských pozůstatků tzv. umrlčí pas
•
Zpráva oprávněného orgánu cizího státu
Pozn.: 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.

V ……………….…………..... dne ………………

Podpis: ……………………………………

Informace k žádosti
ad 1 – uložení lidských pozůstatků do hrobu či hrobky: Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem
obsahujícím minimálně jméno a příjmení zemřelého, datum narození, datum úmrtí a den pohřbu a název provádějící
pohřební služby.
Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době
zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m 2
držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných
materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.
Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných
materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení
zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.
K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.
Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.
Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude
umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové, nebo dle ČSN Rakve. Maximální rozměry rakví v hrobkách
nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85m.
Rakve s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypány zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
ad 2 – uložení zpopelněných lidských ostatků: Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se
souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště ve zvláštní schránce k tomu určené (urně).
ad 3 – exhumace: Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo
převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce
nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz
exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele
pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy
skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst.
1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně
požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti
tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je zakázána. Výjimky dle
individuální žádosti může schválit pouze provozovatel.
ad 4 – přímá manipulace: Přímá manipulace s lidskými ostatky se provádí se souhlasem krajské hygienické stanice.
Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu
krajské hygienické stanice
ad 5 – vyzvednutí urny z hrobu: Vyzvednutí urny z hrobu je možné vždy jen se souhlasem nájemce hrobového
místa a provozovatele pohřebiště.

