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Provozní řád rozptylové loučky Veřejného pohřebiště v Tismicích
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Rozptyl zpopelněných ostatků lze provádět na veřejném pohřebišti na rozptylové
loučce v rohu urnového háje, způsobem stanoveným provozovatelem.
Objednatel rozptylu je povinen podat Obecnímu úřadu Tismice Žádost o povolení
rozptylu (Příloha 1). Obecním úřadem Tismice potvrzená žádost (kopie žádosti) slouží
objednateli zároveň jako povolení k provedení rozptylu.
Rozptyl vykoná na základě Obecním úřadem Tismice potvrzené Žádosti o povolení
rozptylu objednatelem zvolená (v žádosti uvedená) pohřební služba.
Rozptyl se provádí rozsypáním popele do zatravnění rozptylové loučky cca na plochu
1 m2. O konkrétním místě rozptylu se nevede žádná evidence.
Provozovatel pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní
knize, která obsahuje údaje o osobách, jejichž zpopelněné ostatky mají být na louce
rozptýleny.
Rozptyl lze provádět od května do října.
Po provedení rozptylu je pohřební služba povinna místo rozptylu pokropit minimálně
10 l vody na 1 m2 .
Rozptyl může být proveden s obřadem nebo bez obřadu.
Vstup na rozptylovou loučku je návštěvníkům zakázán.
Věnce a květiny bez obalů a bez nádob lze umisťovat pouze na zatravněný svah
rozptylové loučky.
Svítilny a svíčky lze na rozptylové loučce rozsvěcet pouze na vyhrazeném místě, tj. na
mramorové desce u paty zatravněné plochy loučky. V odůvodněných případech může
provozovatel pohřebiště používání svíček omezit nebo úplně zakázat.
Plocha rozptylové loučky není hrobové místo a o její údržbu se stará provozovatel
pohřebiště. Provozovatel je oprávněn zvadlé či jinak znehodnocené květiny a zhaslé
svítilny či svíčky odstranit.
Na rozptylovou loučku nelze umisťovat jakékoliv tabulky.
Na kraji rozptylové č je umístěna pietní deska, na které může objednatel rozptylu
nechat prostřednictvím OÚ Tismice za úplatu vyznačit jméno zemřelého.

Přílohy:
1) Žádost o rozptyl zpopelněných ostatků

