STATUT
ČESTNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA BRNA
Článek 1
ZÁKLADNÍ POJMY
Čestný hrob – hrobové místo včetně hrobového zařízení (pro uložení zesnulého v rakvi anebo
k uložení zpopelněných ostatků v urně) případně hrobka, která byla za čestný hrob prohlášena.
Hrobové místo – místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky.
Hrobové zařízení – prvek, který plní reprezentativní funkci, např. náhrobek, pomník, krycí
deska, rám apod.
Hrobka – zděná nadzemní či podzemní hřbitovní stavba, která je určena k uložení zesnulého
v rakvi anebo k uložení zpopelněných ostatků v urně, kdy nedochází k zásypu zeminy.
Článek 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Čestné pohřebiště města Brna tvoří hrobové skupiny či areály hrobových skupin
na hřbitovech města Brna, prohlášené Radou města Brna (dále také RMB) za součást
čestného pohřebiště a jednotlivé hroby, které byly RMB prohlášeny za čestné.
2) Uložení ostatků zemřelých osobností na čestném pohřebišti i prohlášení hrobu za čestný
v případech, kdy ostatky zemřelého jsou již uloženy, je výrazem úcty k památce zemřelých,
jejichž celoživotní činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná.
3) Souhlas s postupem dle článku 2 odst. 2) přísluší Radě města Brna.
4) Statut upravuje postup při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Brna.

Článek 3
AREÁL ČESTNÉHO POHŘEBIŠTĚ
1) Návrh na prohlášení nové lokality jako součásti čestného pohřebiště města Brna připravuje
a předkládá ke schválení Radě města Brna Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
(dále také OŽP MMB), a to po předchozím projednání s Odborem památkové péče
Magistrátu města Brna (dále také OPP MMB), Kanceláří architekta města Brna (dále také
KAM) a Odborem kultury Magistrátu města Brna (dále také OK MMB). K návrhu
se vyjadřují rovněž Komise životního prostředí RMB a Komise kulturní RMB.
2) Zpracování architektonického návrhu na řešení čestného pohřebiště města a následnou
realizaci úprav schválené lokality (včetně prováděcí dokumentace) zajišťuje OŽP MMB.
K architektonickému návrhu a prováděcí dokumentaci se vyjadřuje OPP MMB a KAM.

Článek 4
NÁVRH NA ULOŽENÍ OSTATKŮ A PROHLÁŠENÍ HROBU ZA ČESTNÝ
1) Návrh na uložení ostatků na čestném pohřebišti, či prohlášení hrobu za čestný je možné
podávat v případech, kdy zemřelý je čestným občanem města Brna nebo nositelem Ceny
města Brna, nebo se jedná o osobnost mimořádného významu, spjatou s městem Brnem.
2) Návrh může podat jakýkoli subjekt (navrhovatel - žadatel)(1) za splnění níže uvedených
podmínek:
a) navrhovatel předloží souhlas osob ve vymezené posloupnosti rozhodujících osob
(příbuzných, osob blízkých), dle platné legislativy (pokud je navrhovatelem jiná
osoba/subjekt, než tyto osoby), v případě více rozhodujících osob je potřebný souhlas
všech těchto osob, případně souhlas jimi ve věci ustanoveného zmocněnce,
b) návrh musí obsahovat životopis zemřelé osoby, zdůvodnění návrhu, kontaktní údaje
navrhovatele,
c) žadatel současně připojí prohlášení, že je srozuměn s tím, že v případě výběru formy
financování dle čl. 6 varianty II. III. ponese náklady na vybudování hrobového zařízení.
4) Předmětný návrh se předkládá RMB prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města
Brna. Součástí návrhu bude výběr varianty financování dle čl. 6 statutu.
5) Pro posouzení významu zemřelé osoby (s výjimkou osob jimž byla uděleno čestné
občanství nebo Cena města Brna), se před projednáním RMB k návrhu vyjadřuje
příslušný odbor Magistrátu města Brna a komise RMB, či dále jiná např. vědecká či
vzdělávací instituce do jejichž věcné působnosti (sport, věda, kultura, pedagogika apod.),
přísluší významná životní činnost zemřelého. K předloženým návrhům dále zaujímá
stanovisko OŽP MMB. V případě prohlášení hrobu za čestný stanovisko mj. obsahuje
údaj o vlastníkovi hrobového zařízení, údaj o nájemci hrobového místa a informaci
o současném stavu (údržbě) hrobového místa a zařízení.
6)
Návrh na uložení ostatků na čestném pohřebišti či prohlášení hrobu za čestný se předkládá
Radě města Brna prostřednictvím Odboru kultury MMB.

Článek 5
HROBOVÉ MÍSTO
1) Hrobové místo na čestném pohřebišti přiděluje pro nově vzniklé hroby RMB.
2) Hrobové místo pro nový čestný hrob navrhuje Odbor životního prostředí Magistrátu
města Brna (dále jen OŽP MMB).
3) K existujícího hrobu, který je navržen k prohlášení za čestný, se vyjadřuje OŽP MMB.
Při posouzení významnosti je postupováno obdobně jako v Článku 4 odst. 5)
4) Hrobové místo je poskytnuto bezplatně.
(1) příbuzní, osoby blízké, dědici, obec, občané, sdružení občanů, politické strany a politická
hnutí, církve

a náboženské společnosti, orgány a instituce státní a veřejné správy, právnické osoby
apod.

Článek 6
HROBOVÉ ZAŘÍZENÍ A JEHO FINANCOVÁNÍ
Varianta I.
1) Hrobové zařízení je financováno z rozpočtu statutárního města Brna. Vlastníkem
hrobového zařízení je statutární město Brno.
2) Zpracování výtvarného návrhu hrobového zařízení včetně zpracování kalkulace nákladů
zajistí Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen OK MMB). Zpracovaný výtvarný
návrh hrobového zařízení předloží k vyjádření navrhovateli, příbuzným a osobám blízkým
zemřelé osobnosti v posloupnosti vymezené platnou legislativou. Následně OK MMB
předloží výtvarný návrh hrobového zařízení a návrh smlouvy o dílo mezi statutárním
městem Brnem a zhotovitelem ke schválení RMB.
3) Vlastní vybudování hrobového zařízení zajistí podle schváleného výtvarného návrhu OK
MMB. Dokončené hrobové zařízení se předává k zajištění řádné údržby OŽP MMB.
Varianta II.
1) Hrobové zařízení je financováno navrhovatelem, který poskytne potřebnou finanční částku
prostřednictvím darovací smlouvy schválené Radou města Brna do rozpočtu statutárního
města Brna. Vlastníkem hrobového zařízení je statutární město Brno.
2) Zpracování výtvarného návrhu hrobového zařízení včetně zpracování kalkulace nákladů
zajistí OK MMB. Takto zpracovaný výtvarný návrh hrobového zařízení předloží
k vyjádření navrhovateli a příslušným osobám dle posloupnosti vymezené platnou
legislativou (příbuzným, osobám blízkým) zemřelé osobnosti. Následně OK MMB předloží
výtvarný návrh hrobového zařízení, návrh smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem
a zhotovitelem ke schválení RMB.
3) Vlastní vybudování hrobového zařízení zajistí podle schváleného výtvarného návrhu OK
MMB. Dokončené hrobové zařízení se předává k zajištění řádné údržby OŽP MMB.
Varianta III.
1) Hrobové zařízení je financováno i budováno navrhovatelem. Výtvarný návrh hrobového
zařízení zajistí navrhovatel, který jej předloží, společně s vyjádřením příslušných osob dle
posloupnosti vymezené platnou legislativou (příbuzným, osobám blízkým), zemřelé
osobnosti k návrhu, k posouzení a vyjádření OK MMB. OK MMB následně předloží
výtvarný návrh hrobového zařízení se svým stanoviskem ke schválení RMB. Vlastní
realizace hrobového zařízení bude zajišťována navrhovatelem, který termín vybudování
hrobového zařízení a termín uložení ostatků zemřelé osoby oznámí OŽP MMB.
Navrhovatel je povinen dodržovat během prací Řád veřejného pohřebiště statutárního města
Brna, především čl. 9.

2) Po vybudování hrobového zařízení bude toto darovací smlouvou navrhovatelem
převedeno do majetku statutárního města Brna dle platných právních předpisů.
3) Dokončené hrobové zařízení se předává k zajištění řádné údržby OŽP MMB.
Článek 7
ÚDRŽBA HROBU
Oprava a údržba hrobového zařízení i hrobového místa nad rámec běžné údržby uvedené ve
zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace se provádí na náklady
města Brna a je v gesci OŽP MMB.
Článek 8
ULOŽENÍ OSTATKŮ NEJBLIŽŠÍHO PŘÍBUZNÉHO
1) Do čestných hrobů je možné se souhlasem RMB a dále osob blízkých, příbuzných
zemřelého (pro nějž byl čestný hrob zřízen), uděleným v posloupnosti dle platné legislativy,
uložit ostatky nejbližších příbuzných zemřelého.
2) Návrh na uložení ostatků nejbližšího příbuzného do čestného hrobu se předkládá RMB
prostřednictvím OK MMB. K návrhu se před projednáním RMB vyjadřuje OŽP MMB.
Návrh případné dodatečné úpravy podoby stávajícího hrobového zařízení (doplnění textové
části) musí být předložen navrhovatelem k odsouhlasení autorovi náhrobku a OK MMB.
3) Náklady na uložení ostatků nejbližšího příbuzného do hrobu a případnou úpravu
hrobového zařízení hradí v plné výši navrhovatel.

Článek 9
PŘEMISŤOVÁNÍ OSTATKŮ
1) Jakékoliv přemísťování ostatků zemřelé osobnosti, uložené v čestném hrobě je možné
pouze se souhlasem RMB a osob blízkých, příbuzných zemřelého v posloupnosti dle platné
legislativy.
2) Návrh na přemístění ostatků zemřelého, uloženého v čestném hrobě, se předkládá RMB
prostřednictvím OK MMB. RMB posuzuje i otázku ponechání hrobového zařízení jako
pietní vzpomínky na významnou zemřelou osobnost nebo odstranění hrobového zařízení.
K návrhu se před projednáním RMB vyjadřuje OŽP MMB.
3) Náklady na vyjmutí ostatků zemřelého a v případě odstranění hrobového zařízení i náklady
na odstranění hradí v plné výši ten, kdo předložil návrh na přemístění ostatků.

Článek 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Statut čestného pohřebiště města Brna byl schválen na R8/101. schůzi Rady města Brna
konané dne 2.9.2020 a tímto dnem nabyl účinnosti.
2) Schválením tohoto statutu se ruší Statut čestného pohřebiště města Brna schválený Radou
města Brna na schůzi R2/177 dne 12. 11. 1998 včetně Prováděcího předpisu.

Článek 11
PŘÍLOHY
1) Souhlas s uložením ostatků / Souhlas s výtvarným návrhem a vybudováním hrobového
zařízení na čestném pohřebišti města Brna;
2) Prohlášení navrhovatele o akceptaci podmínek spojených s finančním plněním –
poskytnutím finanční částky dle varianty II. čl. 6 statutu.
3) Prohlášení navrhovatele o akceptaci podmínek spojených s vybudováním hrobového
zařízení dle varianty III. čl. 6 statutu

