Obec Jasenná
jako provozovatel veřejného pohřebiště kolumbária (dále jen „kolumbária“) v obřadní
síni v Jasenné podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád kolumbária obce Jasenná
1. Rada obce Jasenná ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, schválila tento Řád kolumbária obce Jasenná dne 24. 11. 2020.
2. Řád kolumbária obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové, ze dne 16. 11. 2020, vydaného pod č. j.: KUKHK-33666/RG/2020.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz kolumbária v obřadní síni v Jasenné, určeného výhradně k uložení
zpopelněných lidských ostatků.
2. Urnovou schránkou se pro potřeby tohoto řádu rozumí skříňka kolumbária k uložení uren se
zpopelněnými lidskými ostatky.
3. Provozovatelem a správcem kolumbária je Obec Jasenná, IČ: 00272736, se sídlem Jasenná čp. 68,
552 22 Jasenná, zastoupená starostkou obce Ing. Jitkou Slezákovou.
Článek 2
Provozní doba kolumbária
Kolumbárium je zpřístupněno nepřetržitě, každý nájemce obdrží od Obecního úřadu Jasenná klíč od
vchodových dveří.
Článek 3
Správce kolumbária - povinnosti a služby
1. O vzhled a provoz kolumbária pečuje Obec Jasenná, přičemž zejména:
a) udržuje prostranství kolumbária vč. prostranství přilehlých,
b) udržuje nepronajatá místa,
c) zajišťuje likvidaci odpadu.
2. Vede evidenci volných urnových schránek, které pronajímá dle svého uvážení novým nájemcům.
3. Vede evidenci uren se zpopelněnými lidskými ostatky.
4. Zajišťuje a uzavírá smlouvy s nájemci urnových schránek.
5. Vede evidenci dle § 21 zákona.
6. Dohlíží na dodržování tohoto řádu kolumbária a vykonává dozor nad pořádkem v kolumbáriu.
7. Za ztrátu a poškození příslušenství schránek cizími vlivy vč. vlivů povětrnostních nenese správce
kolumbária odpovědnost.

Článek 4
Provoz kolumbária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Správce kolumbária může přístup do kolumbária či jeho části dočasně zakázat, o čemž
přiměřeným způsobem uvědomí veřejnost.
Návštěvníci kolumbária a osoby, provádějící zde práce, jsou povinni chovat se způsobem
odpovídajícím pietě místa, řídit se tímto řádem a pokyny správce kolumbária.
V kolumbáriu je zakázáno dělat hluk, kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky, odkládat
odpadky mimo místa k tomu určená, vodit či pouštět v kolumbáriu psy či jiná zvířata.
Obec Jasenná má právo odstranit po předchozím upozornění nájemce nevhodné předměty a
nápisy ze schránky. Nájemce si je může vyzvednout do 30 dnů v kanceláři OÚ.
V kolumbáriu není dovoleno používat otevřeného ohně (svíčky, lampičky – povoleny jsou pouze
lampičky na baterie).
Pronajímatel neodpovídá za věci uložené ve schránkách.
Nájemce nesmí provádět ve schránce žádné úpravy trvalého rázu.
Článek 5
Nájem místa - povinnosti nájemce

Urnová schránka se pronajímá za nájem stanovený radou obce Jasenná na aktuální období.
Urny mohou být ukládány do schránek pouze po provedení řádné evidence dle § 21 zákona, tj.
jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou ve schránce uloženy, místo a datum jejich
narození, datum úmrtí a datum uložení zpopelněných lidských ostatků. Dále musí být uvedeno
jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a data narození nájemce urnové schránky, jde-li o
fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo firmu, sídlo a identifikační číslo osoby
nájemce urnové schránky, jde-li o právnickou osobu.
3. Nájemce je povinen oznamovat správci kolumbária veškeré změny údajů, potřebných pro vedení
evidence kolumbária v souladu s § 21 zákona.
4. Bez vědomí správce kolumbária nesmí být urny do schránek ukládány ani z nich vyjímány.
5. V případě úmrtí nájemce nájemní právo přechází na osoby blízké ve smyslu § 25 odst. 5 zákona.
Pokud mezi osobami blízkými nedojde k dohodě, rozhoduje o jejich právu soud.
6. Jiná změna nájemce je možná jen se souhlasem správce kolumbária.
7. Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo v takovém stavu, aby nepůsobilo dojmem místa
opuštěného či jiným způsobem nerušilo vzhled kolumbária. Zjistí-li správce kolumbária závady,
vyzve písemně nájemce, aby je odstranil ve stanovené lhůtě.
8. Nájemce je povinen ukládat odpad související s nájmem pouze na vyhrazeném místě.
9. Nájemce má možnost před ukončením nájemní smlouvy obnovit nájemní smlouvu na další
období.
10. Dojde-li k zániku nájemní smlouvy, je nájemce povinen projednat se správcem kolumbária
veškeré náležitosti související se zařízením urnové schránky, kterou měl pronajatou. Neučiní-li
tak, správce kolumbária bude po uplynutí 1 roku nakládat s příslušenstvím schránky ve smyslu
obecně závazných předpisů jako s věcí opuštěnou. Pokud budou takto opuštěny i uložené urny se
zpopelněnými lidskými ostatky, budou na náklad správce kolumbária uloženy na určené místo
v obřadní síni v Jasenné a po uplynutí 12 měsíců předány k rozptylu.
11. Urna může být vydána k uložení na jiné místo pouze nájemci schránky, jím zmocněné osobě
uvedené ve smlouvě nebo právnímu nástupci na základě úředního potvrzení o dalším uložení
urny.
1.
2.

Článek 6
Zánik nájmu urnové schránky
Nájem urnové schránky zaniká zrušením kolumbária či z jiného důvodu v obecném zájmu nebo
výpovědí z důvodů:
a) v případě neplnění odst. 7. čl. 5,

b)
c)
d)
e)

v případě nezájmu nájemce o prodloužení nájemní smlouvy,
v případě neplacení úhrady za nájem (§ 25, odst. 6 zákona)
v případě vypovězení smlouvy nájemcem před uplynutím doby, na níž byla uzavřena,
v případě porušování tohoto řádu kolumbária nebo z jiného závažného důvodu bez nároku na
vrácení celého, nebo části zaplaceného poplatku. V takovém případě vyzve správce kolumbária
nájemce, aby si urny a zařízení schránky převzal.
Článek č. 7
Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu kolumbária se zrušuje v celém rozsahu Řád
kolumbária schválený zastupitelstvem obce Jasenná ze dne 22. 9. 2009.
Článek č. 8
Závěrečné ustanovení
1. Tento řád nabývá účinnosti dne 10. 12. 2020.
2. Řád kolumbária bude vyvěšen na úřední desce obce Jasenná po dobu 15-ti dnů a po celou dobu
platnosti tohoto řádu v kolumbáriu na místě obvyklém.

V Jasenné dne 24. 11. 2020

.……………………………
Ing. Jitka Slezáková
starostka obce Jasenná

