Příloha č. 1 Smlouvy o nájmu hrobového místa na starém hřbitově
Starý hřbitov je velmi starým místem s určitým kouzlem. Jeho dominantou je hřbitovní kaple
sv. Františka Serafinského a k zajímavé a neopakovatelné atmosféře přispívají i staré
náhrobky hrobů a hrobek. Genius loci je tak silný, že by jej město rádo zachovalo a postupem
času i více otevřelo lidem k návštěvě místa posledního odpočinku jejich blízkých i k načerpání
této nezapomenutelné atmosféry.
Jelikož je prostor velmi vizuálně křehký, chceme požádat o dodržování určitých pravidel, které
dopomohou k částečné obnově místa k pohřbívání se zachováním hlavních aspektů.
Jednotlivé body se dotýkají nejen zřízení zcela nových míst, ale taktéž údržbě již stávajících
hrobů.
Předem děkujeme za spolupráci a věříme, že místo bude příjemné všem přítomným.

REGULACE ÚPRAV A ZŘÍZENÍ NOVÝCH HROBOVÝCH MÍST
NA STARÉM HŘBITOVĚ
Možnosti způsobu uložení ostatků
Uložení ostatků je dáno charakterem hřbitova. V současné době se zde nacházejí pouze hroby
a hrobky, které budou zachovány. Nově se na hřbitově mohou uplatňovat pouze hroby
s hrobovým zařízením nebo je možné ukládat urny do hrobů pod povrch (tedy s podobou
klasického hrobového místa).
V případě úpravy či zřízení nového hrobového místa je nutné předložit návrh hrobového
zařízení ke schválení na Technické služby města Příbor, formulář naleznete na konci
regulativu.

Materiály vhodné pro zhotovení hrobového zařízení
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Náhrobky a obruby hrobů mohou být vyhotoveny v materiálech přírodních, tedy
ušlechtilých kamenů šedé či tlumené béžové barevnosti (zejména pískovce, okrajově
žuly a mramory). Tyto části by neměly být opracovány leštěním. Taktéž by všechny
části měly být z monolitu kamene, nikoliv vyhotoveny lepenými pásy.
Rozměr náhrobku a jeho tvar bude respektovat námět v obrazové příloze této regulace.
Obruby hrobu či sokl náhrobku může být vyhotoven i v terazzu, nemůže být užit beton.
Není možné užívat kamenné desky pro zakrývání hrobových míst, upřednostněna je
výsadba především vytrvalých nízkých rostlin.
Umístěny mohou být i kované kříže či skulptury, které nenaruší historický ráz hřbitova.
Kovové prvky budou opatřeny na povrchu kovářskou černí.
Taktéž je umožněno umístění sochařského díla, opět z kamene.
Drobné zdobné prvky a písmo mohou být opatřeny zlacením, stříbřením či bílou
barvou.
Možná je obnova kovaných plůtků s povrchovou úpravou v kovářské černi (inspirovány
vizuálem stávajících nízkých oplocení).
V případě pohřbívání do stávajícího hrobu s nějakým hrobovým zařízením, je nutné
toto hrobové zařízení ponechat v celé míře a respektovat jeho vizuál, nápisy a jména
zesnulých.
Nájemce hrobového místa není oprávněn k úpravě okolních prostorů hrobového
zařízení, tuto správu zajišťují Technické služby města Příbora.
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Výplňové materiály hrobů
▪

▪

▪

Jako výplň hrobů nesmí být využívány stabilní výplňové materiály jako dlaždice,
kačírek, keramzit, písek či štěrkodrť (bez doplňkové vegetace) ani nestabilní výplňové
materiály, kde můžeme zařadit mulčovací kůru nebo štěpku (bez doplňkové vegetace).
V případě využívání stabilních výplňových materiálů jako „mulč“ k rostlinám, prosíme o
využití nejlépe šterkodrti šedé barvy. V případě nestabilních výplňových materiálů
půjde o nebarvené mulčovací kůry a dřevní štěpky.
Taktéž nebude při výsadbě rostlin uplatňována netkaná textilie.

Zeleň určena pro osazení hrobů
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Snahou je hřbitovu navrátit kvetoucí efekt v podobě extenzivně udržované zeleně (s
nižší intenzitou údržby), která místu navrací určitý punc stáří. Proto by nemělo být
v rámci jednoho hrobu užíváno velké množství druhů rostlin (3 – 5 druhů), které
pokvetou v odlišné časové období a ozdobí nejen svou část, ale v pohledu i celé okolí.
Upřednostněna by měla být výsadba trvalek, travin a cibulovin maloměstského nebo
přírodě blízkého charakteru. V menší míře pak nízké půdokryvné kvetoucí keře.
Podporováno je užití popínavých rostlin, a to i např. k popnutí náhrobků.
Výsadba letniček se doporučuje jen v malém množství do nádob.
Výsadba nesmí obsahovat stálezelené dřeviny, především jehličnany. Zakázáno je
užití výsadby stromů a vyšších keřů jako jsou např. zeravy (túje), cypřiše a jalovce.
Vysazovány by měly být rostliny se zeleným listem, nikoliv barevné kultivary. Přípustné
jsou panašované (zelenobílé) listy rostliny.
Doporučeno je neuplatňovat výsadbu rostlin s přísným sloupovitým nebo kulovitým
tvarem.

Výzdoba hrobů
▪

▪
▪

V případě umísťování květináčů a dalších nádob na květiny, je dobré zohlednit
charakter místa a využít především nádoby z keramiky, kovu, porcelánu či skla,
zakázány jsou nádoby z plastu.
Pro dlouhodobější sezónní výzdobu budou uplatňovány přírodniny, ne umělé květiny.
Svíce budou umisťovány do skleněných nádob (luceren).

Zmíněné body by se měly promítnout v návrhové části ztvárnění nových hrobů (hrobových
zařízení), jejich úpravy a údržby. V případě nedodržení požadavků bude správcem pohřebiště
vymáhána náprava dle platné regulace.
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Technické služby města Příbora, p. o.
Štramberská 483
742 58 Příbor

Žádost o vyjádření k návrhu nového hrobového zařízení
nebo úpravu starého hrobového zařízení na starém
hřbitově
v Příboře
Pro hrob č. ......................................................................
Nájemník:
....................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................

Tel.: .....................................

Zastoupený:
……………………………………………………………………………………………………………
……
Adresa: .....................................................................................

Tel.: .....................................

Žádám tímto město Příbor,
jako vlastníka pozemku parc. č. 1539/1 v katastrálním území Příbor (č. 735329)
o udělení

□

souhlasu s návrhem na zhotovení hrobového zařízení dle předloženého návrhu;

□

souhlasu s návrhem na úpravu stávajícího hrobového zařízení dle předloženého návrhu.

V ................................... dne ....................................... podpis ..................................................

Přílohy:
Návrh hrobového zařízení (půdorys, řez a pohled na hrob včetně náhrobku). Návrh bude
opatřen kótováním, popisem barevnosti a materiálového složení, případně je nutné popsat
konstrukční vlastnosti hrobového zařízení.
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