Obecní úřad Horní Brusnice

Provozní řád rozptylové loučky
Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a
některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád
veřejného pohřebiště
článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz pohřebiště (rozptylové loučky)
článek 2
Doba provádění rozptylu
1. Provoz rozptylové loučky je od května do října
2. Doba vykonání aktu rozptylu je od 8.00 do 18.00 hod., pondělí až neděle

1.
2.
3.
4.
5.

článek 3
Všeobecné ustanovení
Plocha rozptylové loučky není hrobovým místem, o údržbu se výhradně stará správce
Objednatel může rozptyl provést až po schválení žádosti Obcí Horní Brusnice a předložením dokladu o
zpopelnění
Je zakázáno na loučku vstupovat, instalovat vzpomínkové předměty, vázy, lampičky
Svíčky lze rozsvěcovat pouze na vyhrazených místech, přinesené květiny je možné uložit bez obalu u vstupu
na rozptylovou loučku, případně na určená místa
Zvadlé nebo jinak znehodnocené květiny, věnce odstraní správce sám po zvážení jejich estetické hodnoty

článek 4
Chování návštěvníků rozptylové loučky
1. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se způsobem, který odpovídá pietě místa
2. V prostoru rozptylové loučky není dovoleno: vstupovat na loučku mimo provádění aktu rozptylu, zákaz
vstupu se zvířaty, rušit klid hlukem, požívat alkohol a jiné návykové látky, kouřit a odkládat odpadky
článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Objednatel rozptylu stvrdí ve své žádosti, že byl seznámen s ,,Provozním řádem“, že rozumí jeho
ustanovení a že s ním souhlasí a uhradí částku ve výši 1000,-Kč
2. Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Horní Brusnice dne 20.9.2017, usnesením č.7.
V Horní Brusnici dne: 22.9.2017
…………………………......................
Mgr. Petra Vondroušová, místostarosta

…….……………………………………
Vojtíšek Jiří, starosta obce

Obec Horní Brusnice
Správce hřbitova
Obecního úřadu Horní Brusnice
Horní Brusnice 284, 544 74
Žádost o povolení rozptylu

Tímto Vás žádáme o povolení provedení rozptylu na rozptylové loučce v Horní Brusnici.
Údaje o zemřelém:
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………..
Datum narození:……………………………………, datum úmrtí:……………………………….
Poslední adresa:…………………………………………………………………………………….
Kremační číslo:………………………………………………………………………………………
Krematorium – název a adresa:……………………………………………………………………

Údaje o vykonavateli rozptylu:
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………..

Den rozptylu:………………………

V ……………………………. dne:……………………

………………………………

……..……………………

Podpis žadatel

Správce hřbitova
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