PROVOZNÍ ŘÁD KOLUMBÁRIA
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Aby byl zachován estetický vzhled, důstojnost ukládání zpopelněných ostatků a
zachována památka na zesnulé, vydává Městys Zdislavice tento „Provozní řád“, jehož
ustanovení jsou závazná pro všechny uživatele i návštěvníky urnového pohřebiště.

Článek II.
Propůjčení místa v kolumbáriu
1. Místo pro uložení urny v kolumbáriu (dále jen schránka) se propůjčuje na základě
smlouvy uzavřené mezi Městysem Zdislavice (dále jen správce) a uživatelem. Doba
propůjčení je stanovena na 10 let.
2. Nehodlá-li uživatel smlouvu po uplynutí desetiletého období znovu obnovit, je povinen
tuto skutečnost minimálně jeden měsíc před ukončením platnosti nájemní smlouvy
písemně oznámit správci a s vědomím správce schránku vyklidit (o obnovení pronájmu
není nutné znovu žádat, prodlužuje se automaticky).
3. Uživatel je povinen sdělit úřadu městyse případnou změnu své adresy.
4. Uživatel schránku udržujte trvale v řádném stavu. V opačném případě se vystavuje riziku,
že po skončení nájemní smlouvy tato nebude prodloužena.
5. V případě úmrtí uživatele schránky jsou pozůstalí povinni po vypořádání pozůstalosti
sdělit správě jméno a adresu právoplatného dědice.
6. Uživatel propůjčeného místa nesmí provádět jakékoli technické zásahy a stavební úpravy
kolumbária.
7. Urna se ukládá do schránky uzavřené prosklenými dvířky. V tomto případě není možnost
uvést informace o zesnulém na konstrukci kolumbária, pouze na obalu urny.
8. Při podpisu smlouvy obdrží uživatel klíč od schránky s přiděleným pořadovým číslem,
který je uživatel povinen po skončení nájmu vrátit správci.

Článek III.
Úprava a výzdoba výklenku, úhrada škod
1. Do výklenku se ukládají zpopelněné ostatky výhradně v úředních schránkách.
2. V prostoru výklenku pro urnu je zakázáno umísťovat svítidla s otevřeným ohněm (svíčky,
kalíšky apod.).

3. V případě poškození schránky uživatele (nebo její znečištění) provede uživatel opravu na
vlastní náklady.

Článek IV.
Chování návštěvníků kolumbária
1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat způsobem, který odpovídá pietě místa.
2. V prostoru kolumbária není dovoleno :
-

kouřit, hlučet nebo požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky

-

vodit psy nebo jiná zvířata

-

rušit klid hudbou z rádia nebo jiných reprodukčních zařízení

-

odkládat odpadky mimo místa k tomu určená

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Při uzavírání smlouvy o propůjčení místa v kolumbáriu potvrdí žadatel svým podpisem, že
byl seznámen s tímto „Provozním řádem“, že rozumí jeho ustanovením a že s nimi souhlasí.

Ve Zdislavicích dne 28. 7. 2010
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