statutární město Liberec, náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené primátorem města Liberce p. Tiborem Batthyánym
IČO: 00262 978

Jako vlastník a provozovatel krematoria vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písmeno
b) zákona č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále také
Zákon)

Řád krematoria města Liberce
ul. U Krematoria č.p. 460, Liberec
Základní údaje

Název společnosti: statutární město Liberec
Sídlo: náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59, Liberec 1
IČO: 00262978

Článek 1 - Základní ustanovení

Řád krematoria stanoví podmínky, za nichž statutární město Liberec, jako provozovatel
krematoria (dále také krematorium) zabezpečuje provozování dle Zákona. Je závazný pro
provozovatele krematoria, jeho zaměstnance a ve vztahu k rozsahu a způsobu poskytování
služeb pro všechny subjekty, které služeb krematoria využívají.
Pro účely tohoto řádu se rozumí:


objekt krematoria tj. budova č.p. 460 stojící na pozemku p.č. 1414, k.ú. Liberec;

Článek 2 - Rozsah služeb

Krematorium zabezpečuje


pohřbívání lidských pozůstatků;








zpopelňování exhumovaných lidských ostatků v konečné rakvi a související zacházení
s ní, manipulaci s lidskými ostatky, ukládání lidských ostatků do uren, jejich předávání
a vedení související evidence;
zpopelňování tkání nebo orgánů odňatých žijícím osobám při poskytování zdravotní
péče ve zdravotnických zařízeních potracené nebo předčasně odňaté lidské plody (dále
jen lidské tkáně a orgány);
další činnosti, jako provozování obřadní síně, provádění smutečních obřadů apod.;
drcení lidského popela pro účely rozptylu;

Článek 3 - Úřední hodiny pro občany a pohřební služby




Pro občany je stanovena tato provozní doba:
pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 14.00 hodin






Pro pohřební služby je upravena provozní doba takto:
příjem zemřelých ke zpopelnění v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin
příjem plateb, dokladů a výdej uren v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin
mimo výše uvedenou pracovní dobu je možné upravit po předchozí dohodě
provoz obřadních síní je zajišťován dle sjednaného pořadu obřadů

Článek 4 - Podmínky pro přijímání lidských pozůstatků, lidských ostatků a tkání a orgánů ke
zpopelnění






Provozovatel krematoria je oprávněn převzít lidské pozůstatky ke zpopelnění a
zpopelnit je, pokud jsou splněny podmínky upravené v § 14 odst. 1 Zákona. Splnění
těchto podmínek doloží předávající pohřební služba, případně vypravitel pohřbu
příslušným zaměstnancům krematoria při přijetí lidských pozůstatků;
Provozovatel krematoria je povinen vyžadovat, aby předávané lidské pozůstatky byly
uloženy a předávány podle Zákona;
Lidské pozůstatky v rozkladu, k nimž má být konán smuteční obřad, musí být v zájmu
ochrany zdraví zaměstnanců a estetického průběhu smutečního obřadu uloženy do
mrazicího boxu na -10°C, a to až do doby konání smutečního obřadu. Zpopelnění
takových lidských pozůstatků může krematorium provést přednostně, za zvláštní
příplatek. Po dohodě s vypravitelem pohřbu lze provést zpopelnění i před smutečním
obřadem.













Lidské pozůstatky dopravené ke zpopelnění z jiného státu lze přijmout ke zpopelnění a
zpopelnit je jen tehdy, pokud byla splněna ustanovení o přepravě lidských pozůstatků
ze zahraničí obsažená v § 9 Zákona;
Rakev s lidskými pozůstatky o hmotnosti vyšší než 150 kg lze přijmout ke zpopelnění
pouze po předchozí domluvě;
Rakve a vložky do rakve ze zinku či pozinkované lze přijmout ke zpopelnění pouze po
předchozí domluvě;
Každé lidské pozůstatky a lidské ostatky mohou být zpopelňovány pouze v samostatné
rakvi. Zetlelé lidské ostatky exhumované z jednoho hrobu (hrobky) mohou být
zpopelněny ve společné rakvi;
Zdravotnické zařízení může sjednat s provozovatelem krematoria zpopelnění lidských
tkání a orgánů, přitom musí předložit prohlášení, že v rakvi jsou pouze lidské tkáně a
orgány, u nichž není podezření z trestného činu. Lidské tkáně a orgány lze
zpopelňovat pouze v samostatných rakvích, popř. schránkách odsouhlasených
provozovatelem krematoria;
Do rakve s lidskými pozůstatky a ostatky nebo s lidskými tkáněmi a orgány nesmí být
vloženy předměty z nespalitelných hmot, pokud se nejedná o šperky či kovové zubní
náhrady, příp. nespalitelné části oděvů zemřelých a hořlaviny I. a II. třídy;
Víko rakve s lidskými pozůstatky musí být pevně spojeno se spodním dílem rakve.

Článek 5 - Kremační rakev

Kremační rakev musí vyhovovat těmto podmínkám:





ČSN 493160-1 Rakve-část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení;
ČSN 493160-1 Rakve-část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve;
nesmí mít součásti a ozdoby z nespalitelných materiálů;
musí být provedena tak, aby byla nepropustná;

Článek 6 - Evidence lidských pozůstatků, lidských ostatků, lidských tkání a orgánů přijatých
ke zpopelnění





Rakev s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky určená ke zpopelnění musí být před
předáním krematoriu označena štítkem se jménem a příjmením zemřelého s
vyznačením druhu rakve, vložky do rakve a transportního vaku.
Přijetí musí krematorium neprodleně zaevidovat v knize příjmu a dokumentaci
zemřelého. Přijímající pracovník ověří, zda údaje na štítku a v knize příjmu souhlasí s
údaji v listu o prohlídce mrtvého. Při zjištění nesrovnalostí je přijímající pracovník
krematoria oprávněn přijetí lidských pozůstatků nebo lidských ostatků do vyřešení
nesrovnalostí odmítnout;









Zápis převzatých lidských pozůstatků a lidských ostatků do knihy příjmu zahrnuje:
o identifikaci předávající pohřební služby nebo předávajícího jiného subjektu;
o datum přijetí lidských pozůstatků nebo lidských ostatků;
o jméno a příjmení zemřelého;
o rok narození zemřelého;
o označení typu dodané rakve;
o podpis předávajícího subjektu;
Evidenční čísla zpopelnění jsou přidělována v knize příjmu pracovníkem krematoria
v postupném pořadí (od počátku zahájení provozu krematoria) při zápisu údajů z listu
o prohlídce mrtvého;
Provozovatel krematoria vede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků, které
mu byly předány ke zpopelnění v souladu se Zákonem;
Listy o prohlídce zemřelého, které slouží jako zdroje informací pro vedení evidence,
jsou zakládány v krematoriu podle evidenčních čísel zpopelnění a archivovány;
Krematorium vede evidenci přijatých a zpopelněných lidských tkání;

Článek 7 - Uložení lidských pozůstatků, lidských ostatků a lidských tkání a orgánů do
zpopelnění








Krematorium ukládá lidské pozůstatky a nezetlelé lidské ostatky do zpopelnění pouze
v chladicím zařízení splňujícím podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. f) Zákona. To
neplatí, provede-li se zpopelnění lidských pozůstatků do 48 hodin od jejich převzetí; v
tomto případě provozovatel krematoria povinen zajistit uložení do doby zpopelnění
lidské pozůstatky v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí od
0 °C do +5 °C, i když doba od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo
přesáhne 1 týden;
Chladící a mrazící zařízení jsou veřejnosti nepřístupná, oddělená;
Anatomicko-patologický odpad se uchovává ve vymezeném prostoru chladícího
a mrazícího zařízení uložený v rakvi nebo obdobné schránce;
Chladicí zařízení je vybaveno systémem pro zajištění stálé teploty mezi 0 °C a +5 °C,
mrazicí zařízení systémem pro zajištění stálé teploty nižšší než -10 °C;
Kontrolu teploty v chladícím nebo mrazícím zařízení provádějí zaměstnanci denně a
písemně ji zaznamenávají do knihy kontrol;

Článek 8 - Podmínky zpopelňování lidských pozůstatků, lidských ostatků, lidských tkání a
orgánů



Rakev s lidskými pozůstatky, lidskými ostatky, lidskými tkáněmi a orgány musí být
před zasunutím do kremační pece označena podle § 14 odst. 2 písm. e) Zákona
značkou nezničitelnou ohněm, obsahující číslo záznamu o zpopelnění a musí být řádně
uzavřena;





Krematorium dbá na to, aby se zpopelňování provádělo při dodržování všech
hygienických a pietních zásad, popel jednoho mrtvého se nemísí s popelem jiného
mrtvého nebo aby nedošlo k jeho záměně;
Pořadí zpopelňování rozhoduje provozovatel krematoria, přihlíží přitom k provozním,
hygienickým a estetickým důvodům;

Článek 9 - Způsob ukládání zpopelněných lidských ostatků do uren



Po každém zpopelnění musí být popel vybrán z kremační pece a uložen do urny v
souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. g) Zákona;

Článek 10 - Uskladnění a předávání uren






Při výdeji urny osobě – vypraviteli pohřbu nebo jí pověřené osobě, postupuje
krematorium podle § 14 odst. 3 písm. h) Zákona. Provozovatel krematoria je oprávněn
zpoplatnit uschovávání urny v prostorách krematoria;
Provozovatel krematoria vyzve k převzetí urny s lidskými ostatky vypravitele pohřbu
nejpozději do 60 kalendářních dnů od provedení kremace;
Převzetí urny s popelem potvrdí svým podpisem v knize výdeje uren osoba, která
předloží originál dokladu o zpopelnění a svůj doklad totožnosti;

Článek 11 – Povinnosti návštěvníků krematoria


Návštěvníci krematoria jsou povinni:
o dodržovat tento řád,
o chovat se vždy způsobem odpovídajícím důstojnosti místa; zejména není dovoleno
dělat hluk, užívat komunikační přístroje, kouřit, odhazovat odpadky, vodit (nosit)
zvířata, propagovat politickou, náboženskou či společenskou nesnášenlivost, nebo
si počínat jinak nevhodným způsobem, který je neslučitelný s důstojností místa,
o vstupovat do obřadní síně pouze po uvedení pověřenými zaměstnanci krematoria,
děti do 15 let mohou vstupovat do prostor krematoria jen v doprovodu dospělých,
o respektovat pokyny zaměstnanců krematoria spojené s pohybem v prostorách
krematoria a zachováváním důstojnosti daného místa,
o na výzvu zaměstnance krematoria opustit prostory krematoria.

Článek 12 - Závěrečná ustanovení










Každý návštěvník krematoria je povinen dodržovat řád. Při porušení řádu bude
návštěvník vyzván k upuštění od závadného jednání či stavu, o jeho nápravu. V
případě, že tak vyzvaná osoba nezajistí nápravu bez zbytečného odkladu od výzvy,
nebo pokud se bude závadné jednání či stav opakovat, je provozovatel krematoria dle
své úvahy:
o přerušit smuteční obřad a/nebo
o ukončit smuteční obřad a/nebo
o osoby porušující řád z obřadní síně či objektu krematoria vyvést či nechat
vyvést.
Závažná porušení řádu budou postoupena příslušnému správnímu orgánu či Policii
České Republiky pro prověření podezření ze spáchání přestupku či trestného činu.
Řád krematoria je k dispozici k nahlédnutí v budově krematoria. Na požádání může
být poskytnut smluvním partnerům;
Řád krematoria je dále umístěn na stránkách www.liberec.cz, odbor správy veřejného
majetku;
Řád krematoria je dále umístěn na vývěsní skříní umístěné u hlavního vstupu do
administrativní části budovy krematoria;
Provozovatelem a vlastníkem krematoria v Liberci je statutární město Liberec;

Článek 12 - Účinnost


Tento řád krematoria nabývá účinnosti 1. 7. 2018 a nahrazuje řád účinný a vydaný
spol. Likrem s.r.o.;

Tento řád schválila rada města Liberce dne ………. , číslo usnesení:

Tento Řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí v … pod č.j. ….

2018

