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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 25. září 2003, 

řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov, v 

souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 84 
odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, a § 16 a násl. zá-
kona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v plat-
ném znění, 

a po předchozím souhlasu Krajského 
úřadu v Českých Budějovicích ze dne 20. 8. 
2003, vydává následující obecně závaznou 
vyhlášku - řád veřejného pohřebiště města 
Český Krumlov: 

I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Řád veřejného pohřebiště upravuje 
správu pohřebiště města Český Krumlov, 
práva a povinnosti osob, kterým svědčí prá-
vo nájmu místa na pohřebišti, dále osob, 
které zde vykonávají objednané činnosti a 
návštěvníků pohřebiště, to vše v souladu se 
zákonem č.256/2001 Sb. 

(2) Ustanovení tohoto řádu se vztahují na 
veřejné pohřebiště zřízené městem Český 
Krumlov. 

(3) Zavedené zkratky: 
a) Veřejně pohřebiště - dále jen pohřebiš-

tě 
b) Řád veřejného pohřebiště - dále jen 

řád 
c) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 

v platném znění - dále jen zákon 
(4) Provozovatelem pohřebiště je město 

Český Krumlov, správcem pohřebiště je na 
základě mandátní smlouvy ze dne 2. 1. 
1997, v platném znění, Jiřina Beranová, IČ: 
42398886, se sídlem Hřbitovní 149, Český 
Krumlov, PSČ: 381 01. 

II. 

Působnost řádu pohřebiště 

(1) Ustanovení tohoto řádu se vztahují na 
areál pohřebiště v Českem Krumlově, jehož 
součástí jsou: 

- místa pro ukládání lidských pozůstatků 
do hrobu 

- místa pro ukládání lidských pozůstatků 
do hrobek 

- místa pro ukládání zpopelněných lid-
ských ostatků v urnách 

- rozptylová louka 
- společný hrob 
- smuteční obřadní síň 
(2) Řád je závazný pro provozovatele po-

hřebiště a dále pro subjekty, zajišťující po-
hřební služby, pro obstaravatele pohřebních 
a jiných úkonů, nájemce hrobových a urno-
vých míst, objednavatele a zhotovitele slu-
žeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, 
které zde s prokazatelným souhlasem 
správce pohřebiště nebo nájemce provádí 
práce, a pro ostatní veřejnost. 

III. 

Rozsah služeb 

Správce pohřebiště zajišťuje tyto služby: 
a) výkopové práce související s pohřbe-

ním a exhumací 
b) pohřbívání 
c) provádění exhumací 
d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných 

lidských pozůstatků 
e) pronájem hrobových míst 
f) vedení související evidence o hrobo-

vých místech a o uložení lidských ostatků 
g) správu a údržbu pohřebiště včetně ko-

munikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště 
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IV. 

Povinnosti návštěvníků pohřebiště, 
způsob a pravidla užívání zařízení a doba 

zpřístupnění pohřebiště 

(1) Pohřebiště je veřejné přístupné denně 
od 1. dubna do 31. října od 7.00 do 19.00 
hodin a od 1. listopadu do 31. března od 
8.00 do 17.00 hodin. V den památky zesnu-
lých, včetně předcházejícího víkendu, v době 
od 7.00 do 20.00 hodin. Správce je oprávněn 
povolit v odůvodněných případech výjimku. 
Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště 
do konce uzavírací doby bez upozornění. 

(2) Provozovatel může z oprávněných dů-
vodů 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. Pro-
vozovatel zabezpečí v zimním období ne-
zbytnou údržbu hlavních komunikací v zájmu 
zajištění bezpečnosti. 

(3) Osobám pod vlivem návykových a 
psychotropních látek je vstup na pohřebiště 
zakázán. 

(4) Motorová vozidla mohou na pohřebiš-
tě vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným 
souhlasem provozovatele a za podmínek 
stanovených provozovatelem. Jde zejména 
o dodržování tras, maximální povolené rych-
losti, apod. Ve zvlášť odůvodněných přípa-
dech může provozovatel udělit výjimku. Není 
dovolena jízda i jinými vozidly, s výjimkou 
vozíků invalidních občanů. Zpevněné plochy 
mohou být užívány k odstavení vozidla na 
nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím 
neomezovala pohyb jiných vozidel. Je zaká-
záno provádět zde opravy, údržbu a mytí 
vozidel. Chodci mají vždy přednost před vo-
zidly. 

(5) Rovněž je na pohřebišti zakázáno po-
hybovat se na kolech, kolečkových bruslích, 
koloběžkách, skateboardech, apod. 

(6) Návštěvníci jsou povinni chovat se na 
pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na 
toto místo, řídit se řádem pohřebiště, zejmé-
na návštěvníkům není dovoleno se chovat 
hlučně, používat audio a video přijímače, 
kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné 
omamné látky, odhazovat odpadky mimo 
odpadové nádoby, vodit psy, kočky a jiná 
zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho 
vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou 
určeny. 

(7) Z hygienických důvodů není dovoleno 
na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpus-
tí. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet 
mimo pohřebiště. 

(8) Svítidla mohou návštěvníci a nájemci 
rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způ-
sobem zabezpečena proti vzniku požáru. 
Není dovoleno ukládání svítidel na a před 
kolumbária. Provozovatel může v odůvodně-
ných případech používání svítidel omezit 
nebo zakázat. 

(9) Na rozptylové louce je dovoleno pou-
žívání svítidel jen na místě k tomu určeném. 
Vstup na rozptylovou louku je zakázán. Věn-
ce a kytice lze ukládat jen na místě k tomu 
určeném. 

(10) Ukládání nádob, nářadí a jiných 
předmětů, včetně dílů hrobového zařízení, 
na místa kolem hrobových míst, není dovo-
leno. Nádoby na odpad slouží jen pro odpad 
z pohřebiště, s výjimkou odpadu stavebního. 

(11) Návštěvníkům je zakázáno provádět 
jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na po-
hřebišti. 

(12) Na pohřebišti je povoleno provádět 
práce pouze v takovém rozsahu a způso-
bem, který stanoví tento řád a provozovatel 
pohřebiště. 

(13) Smuteční obřadní síň slouží k obřa-
dům pro rozloučení se zemřelými, uloženými 
v konečné rakvi před uložením do hrobu, 
hrobky nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k 
rozloučení se zpopelněnými pozůstatky, a to 
všem občanům, i členům jakékoli registrova-
né církve, za rovných podmínek. Jiný způsob 
užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu 
může povolit provozovatel jen po vlastním 
uvážení a v souladu se zákonem. Provozní 
doba se upravuje podle potřeby objednava-
telů a kapacity obřadů. 

(14) Obřadní síň lze užívat pouze na zá-
kladě uzavřeného smluvního vztahu mezi 
provozovatelem a objednavatelem a za úpla-
tu dle platného ceníku. 

(15) Všechny osoby vykonávající činnosti 
související se zajištěním řádného provozu 
pohřebiště jsou povinny tak činit v souladu 
se zákonem č. 256/2001 Sb. a ostatními 
právními normami upravujícími takovou čin-
nost, dodržovat tento řád, a to vždy s vědo-
mím provozovatele nebo jeho souhlasem, je-
li ho dle tohoto řádu třeba. 
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V. 

Provozovatel pohřebiště a jeho povin-
nosti 

Provozovatel pohřebiště je povinen 
zejména: 

1. provozovat pohřebiště v souladu se zá-
konem, tímto zveřejněným řádem a zvlášt-
ními právními předpisy (např. zákon o odpa-
dech, zákon o ochraně osobních údajů, zá-
kon o shromažďování osob, apod.) 

2. stanovit stejné podmínky pro sjednání 
nájmu hrobového místa pro každého nájem-
ce. 

3. zdržet se ve styku s pozůstalými cho-
vání nešetrného k jejich citům a umožnit při 
smutečních obřadech účast registrovaných 
církví, náboženských společností a jiných 
osob v souladu s projevenou vůlí osob, které 
sjednaly pohřbení. 

4. vest evidenci související s provozová-
ním pohřebiště v rozsahu dle ustanovení § 
21 odst. 1 zákona. Současně je povinen udr-
žovat aktuální plán pohřebiště s vedením 
evidence volných hrobových míst. Zájemcům 
o uzavření nájemní smlouvy je povinen na 
jejich žádost nechat nahlédnout do plánu 
pohřebiště a evidence volných míst. 

5. v případě zákazu pohřbívání bezod-
kladně písemně informovat nájemce hrobo-
vých míst, pokud je mu známa jejich adresa, 
a současně informovat veřejnost o tomto 
zákazu. 

6. v případě rušení pohřebiště provozova-
tel postupuje dle ustanovení § 24 zákona a 
je bezodkladně povinen ve směru k zúčast-
něným osobám a veřejnosti splnit veškerou 
informační povinnost. 

7. připravit k pronájmu místa pro hroby, 
hrobky a umová místa, apod. Pronajímat tato 
místa a provádět obnovu nájmu zájemcům 
za podmínek stanovených zákonem a řádem 
tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či sku-
piny hrobových míst stejného charakteru a 
rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa 
nemá nárok na individuální umístění mimo 
vymezený prostor stejného charakteru, roz-
měru. 

8. zabezpečovat výkopy hrobů a služby 
související s pohřbíváním, exhumacemi a 
ukládáním zpopelněných ostatků. 

9. zajišťovat údržbu veřejné zeleně na 
pohřebišti podle platných předpisů a pokynů 
města Č. Krumlov. 

10. zajišťovat odvoz odpadů z pohřebiště 
předepsaným způsobem. 

11. zabezpečovat pořádek a čistotu na 
pohřebišti, včetně údržby veřejných travna-
tých ploch, volných hrobových míst, společ-
ném hrobě a vyhrazených ploch. 

12. umožnit oprávněným osobám prove-
dení exhumace za podmínek stanovených 
zákonem o pohřebnictví a tímto řádem. 

13. provozovatel je povinen písemně 
upozornit nájemce na skončení sjednané 
doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím 
skončením. Není-li trvalý pobyt či sídlo 
znám, uveřejní tuto informaci na místě na 
pohřebišti obvyklém (v kanceláři správce), a 
to nejméně 60 dnů před skončením sjedna-
né doby nájmu. 

14. provozovatel pohřebiště je povinen 
během trvání nájmu zajistit k hrobovému 
místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů 
do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy 
je nezbytné zajistit bezpečný provoz pohře-
biště.  

VI. 

Užívání hrobového místa 

Nájem hrobového místa (dále jen nájem) 
vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobo-
vého místa uzavřeně mezi provozovatelem 
pohřebiště a nájemcem (dále jen smlouva o 
nájmu). Veškerá práva a povinnosti týkající 
se užívání hrobového místa se řídí nájemní 
smlouvou a zákonem. 

VII. 

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, 
hrobového zařízení 

(1) Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hro-
bového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě, 
je oprávněn pouze vlastník nebo jím pověře-
ná osoba po prokazatelném souhlasu provo-
zovatele a za jím stanovených podmínek. 

(2) Při provádění prací ke zhotovení, 
údržbě, opravám, nebo odstranění věci (viz 
odst. 1) na pronajatém hrobovém místě je 
vždy třeba předchozího souhlasu nájemce, 
neprovádí-li tyto práce sám. 

(3) Podmínky ke zřízení hrobového zaří-
zení mimo hrobky určuje provozovatel v roz-
sahu: 

- základy pod pomníky musí být provede-
ny do hloubky minimálně 30 cm pod úrovní 



Vyhláška města Český Krumlov č. 12/2003   strana 4 / 6 
 

terénu a musí být přizpůsobeny únosnosti 
půdy 

- dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad 
hladinou spodní vody, o její výši v daném 
místě informuje provozovatel pohřebiště 

- pohřbívací plocha musí být zachována u 
všech druhů hrobů, hrobek a umových míst 
dle rozměrů na pohřebišti 

- šířky uliček mezi hrobovými zařízeními 
musí být zachovány dle rozměrů na pohře-
bišti 

- jednotlivé díly hrobového zařízení musí 
být mezi sebou kotveny 

- nápisy na náhrobcích nesmí být v rozpo-
ru s obecně závaznými právními normami 

- ve svahovitém terénu musí být hroby 
mezi sebou odstupňovány 

(4) V případě, že je místo na pohřebišti 
pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce 
oprávněn zřídit hrobku způsobem v rozsahu 
a za podmínek stanovených provozovate-
lem: 

- hloubka výkopu musí odpovídat počtu 
uvažovaných uložených rakví (maximálně 
však 260 cm) 

- stěny musí být vybudovány z porézních 
materiálů (např. cihly); pokud bude použit litý 
beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní 
zátka 

- stěny hrobky z porézních materiálů musí 
mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého 
betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány 
přizdívkou, včetně impregnačních nátěru 

- dno hrobky může být bez betonového 
pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, 
že bude dno vybetonováno, musí být zřízen 
trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a 
hloubce 50 cm, vyplněný drenáží 

- zdivo musí být umístěno na betonovém 
základě minimálně 50 cm vysokém v šíři 
podle předpokládané vyzdívky 

- do stěn hrobky musí být zabudovány 
vstupní otvory s madly 

- kovové prvky v hrobce (traverzy pro ulo-
žení rakví a stropní nosiče) musí být opatře-
ny antikorozními nátěry a jejich stav musí být 
kontrolován nejméně jednou za 10 let 

- zastropení hrobky je nutné provést tak, 
aby mohly být rakve lehce umístěny na jed-
notlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a 
vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 
cm (podle velikosti rakví) 

- na zastropení a uzavření hrobky musí 
být použity železobetonové překlady, jejich 
spáry zality betonem a povrch zaizolován 

- na zastropení je nutno použít 20 cm ze-
miny sloužící jako pachová zátka nebo umís-
tit krycí desku neprodyšně uzavírající hrob-
ku, se spárami vytmelenými trvalými tmely  

- nosnost stropu musí být nejméně 100 kg 
na 1 m2  

- vlastní hrobové zařízení s výjimkou 
rámů musí být postaveno mimo hlavní kon-
strukci hrobky, na samostatném základě 

Provozovatel pohřebiště může ve svém 
souhlasu se zřízením hrobky stanovit 

- dobu výstavby hrobky 
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob 

a bezpečnosti návštěvníků hřbitova 
- požadavky na ochranu zeleně v okolí 

staveniště 
- podmínky používání komunikací pohře-

biště 
- způsob skladování materiálů, odpadů a 

jejich likvidace 
- povinnost dozoru při výstavbě 
- průběžné a závěrečné kontroly postupu 

práci 
Zřízenou hrobku přejímá po technické 

stránce provozovatel pohřebiště, který může 
pro trvalé užívání stavby určit: 

- druh používaných rakví pro pohřbení v 
hrobce 

- způsoby a cyklus revizí hrobky. 
Dokumentaci spojenou se zřízením hrob-

ky je provozovatel pohřebiště povinen archi-
vovat. 

(5) V průběhu zhotovování, údržby, oprav, 
nebo odstraňování hrobky, hrobového zaří-
zení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobo-
vého místa za udržování pořádku, za skla-
dování potřebného materiálu na místech k 
tomu určených. Odstraňovaný stavební ma-
teriál, náhrobky či jejich části, stejně tak i 
vykopanou zeminu i jiný odpad je nájemce 
povinen nejpozději před přerušením práce 
téhož dne na určenou skládku a případně 
uložit do příslušného kontejneru. Při těchto 
pracích musí být uličky průchozí. 

(6) Po skončení prací je nájemce povinen 
na svůj náklad uvést okolí příslušného hro-
bového místa do původního stavu nejpozději 
do 48 hodin. Ukončení prací oznámit provo-
zovateli a je-li to nutné, uhradit náklady za 
odvoz odpadu, který vznikl při pracích na 
hrobovém místě. 

(7) Na pronajatém místě lze vysadit strom 
nebo keř pouze s předchozím písemným 
povolením provozovatele. Provozovatel mů-
že nájemci přikázat odstranění vysazené 
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dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstra-
nit na náklad nájemce hrobového místa. 

(8) Vlastník hrobového zařízení je opráv-
něn s tímto nakládat bez omezení vlastnic-
kých práv, včetně odstranění z pohřebiště po 
předchozím projednání s provozovatelem. 

VIII. 

Tlecí doba 

V souladu se stanoviskem Krajské hygie-
nické stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích je na základě zákona 
a dle výsledku hydrogeologického průzkumu 
pro uložení lidských ostatků do hrobu stano-
vena tlecí doba v délce 10 let, a to za pod-
mínek uvedených ve zprávě o hydrogeolo-
gickém průzkumu. 

IX. 

Ukládání lidských pozůstatků a exhu-
mace lidských ostatků 

(1) Hroby pro ukládání lidských pozůstat-
ků musí splňovat následující požadavky; 

- jejich hloubka musí být u dospělých 
osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí 
mladších 10 let nejméně 1,2 m 

- dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m 
nad hladinou podzemní vody 

- boční vzdálenosti mezi jednotlivými hro-
by musí činit nejméně 0,3 m 

- rakev s lidskými ostatky musí být po ulo-
žení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou 
ve výši minimálně 1,2 m  

(2) Před uplynutím tlecí doby mohou být 
do téhož hrobu uloženy další pozůstatky, 
pokud je možné je umístit nad úroveň napo-
sledy pohřbených lidských ostatků a vrstva 
zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m. 

(3) Před uplynutím tlecí doby mohou být 
lidské ostatky exhumovány na žádost ná-
jemce hrobového místa jen se souhlasem 
Krajské hygienické stanice Jihočeského kra-
je se sídlem v Českých Budějovicích, nebo 
nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud 
nebo státní zástupce. Náklady za 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. 

(4) Pokud jsou lidské ostatky uloženy v 
hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-

li být rakev otevřena, souhlasu Krajské hygi-
enické stanice. 

(5) Zpopelněné lidské ostatky je možné 
uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem 
provozovatele a způsobem, který odpovídá 
podmínkám ukládání na daném pohřebišti. 

(6) V době po úmrtí nájemce, má-li být 
tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, 
zajistí provozovatel úhradu nájemného a 
služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od 
osoby, která obstarává pohřbení zemřelého 
nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření ná-
jemní smlouvy k předmětnému místu, zůstá-
vá toto místo po tlecí dobu bez nájemce s 
povinností provozovatele o toto místo pečo-
vat 

(7) Rakve použité pro pohřbívaní do země 
musí být vyrobeny z takových materiálů, aby 
ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lid-
skými ostatky. Pro výrobu rakví ukládaných 
do hrobu nesmějí být použity díly z nerozlo-
žitelných materiálů. Před spuštěním do hro-
bu musí být víko rakve pevně spojeno se 
spodní částí rakve. 

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít 
rakve: 

- vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou 
trvanlivostí, do které bude umístěna zinková 
vložka 

- kovové s nepropustným dnem 
- maximální rozměry rakví v hrobkách 

2,15 m x 0,85 m 
Všechny rakve, v nichž jsou uloženy lid-

ské pozůstatky před pohřbením, musí být 
označeny štítkem se jménem zemřelého, 
datem narození, úmrtí, dnem pohřbu a ná-
zvem provádějící pohřební služby. 

(8) Lidské pozůstatky může do hrobu či 
hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiš-
tě. Jiná osoba jen s jeho souhlasem. Lidské 
pozůstatky může ukládat do hrobu nebo 
hrobek pouze po předání opisu listu o pro-
hlídce mrtvého provozovateli. 

(9) Pokud jsou lidské ostatky uloženy v 
hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si 
provozovatel souhlas Krajské hygienické 
stanice Jihočeského kraje v případě, že je 
zjevné, že lidské ostatky nejsou zetlelé. 

X. 

Dřeviny, lavičky a ostatní 

(1) Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat 
pouze se souhlasem provozovatele, a to 
dřeviny, které by v budoucnu nevykazovaly 
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znaky vzrostlých stromů, nezpůsobovaly 
škody na majetku a neohrožovaly bezpeč-
nost návštěvníků. Nájemce je povinen udr-
žovat tuto zeleň a nesmí přesahovat výšku 
náhrobku. 

(2) Dřeviny nesmějí být vysazovány do 
pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se 
nájemce písemně zaváže k tomu, že bude 
místo užívat pouze k uložení zpopelněných 
ostatků.  

(3) Provozovatel může dle svého uvážení 
a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené 
dřeviny, k jejichž výsadbě nedal souhlas, a 
které jsou vyšší než náhrobek, bez povin-
ností nahradit náklady tomu, kdo je vysadil. 

(4) Likvidování vzrostlé zeleně se řídí 
zvláštními předpisy. 

(5) Nájemce ani návštěvník pohřebiště 
není oprávněn provádět jakékoli zásahy do 
vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu 
provozovatele. 

(6) Pevné i přenosné lavičky instaluje na 
pohřebišti provozovatel. Lavičky mohou uží-
vat všichni návštěvníci pohřebiště. 

XI. 

Ostatní ustanovení 

(1) Právní vztahy neupravené tímto řá-
dem, vztahující se k provozování pohřebiště, 
se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřeb-
nictví, v platném znění. 

(2) Pokud se písemný styk provádí doru-
čenkou na adresu nájemce, platí fikce doru-
čení uplynutím posledního dne úložní lhůty u 
pošty. 

(3) Kontrolu nad dodržováním tohoto řádu 
provádí město Český Krumlov jako provozo-
vatel pohřebiště. 

(4) Výjimky z řádu pohřebiště může povo-
lit Rada města Český Krumlov. 

XII. 

Zrušovací ustanovení 

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje v 
celém rozsahu řád pohřebiště schválený 
usnesením Rady města Český Krumlov ze 
dne 6. 5. 2002 č. 210/15/2002. 

XIII. 

Platnost a účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnác-
tým dnem následujícím po dni jejího vyhlá-
šení. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

Řád veřejného pohřebiště bude po celou 
dobu jeho platnosti vyvěšen na místě před 
vchodem na pohřebiště města Český Krum-
lov.  

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta 

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 


