Městys Machov
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 výše uvedeného zákona

Řád veřejného pohřebiště městyse Machov
1. Zastupitelstvo městyse Machov ve smyslu § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště městyse Machov
(dále jen „řád veřejného pohřebiště“) na zasedání dne 23.10.2019 pod usnesením č. 7/7/2019.
2. Řád veřejného pohřebiště městys vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje ze dne 12.11.2019, vydaného pod č.j. KUKHK-36916/RG/2019.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu
v samostatné působnosti obce.
2. Provozovatelem a současně i správcem pohřebiště na území městyse Machov je městys Machov, IČ
00272809, se sídlem Machov 119, 549 63 Machov, zastoupený starostou Ing. Jiřím Krtičkou.
Provozovatel pohřebišť zajišťuje provozování pohřebišť v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona
prostřednictvím :
a) vlastních zaměstnanců (správa a údržba nemovitostí, komunikací, okolní zeleně, zajištění
likvidace odpadu, pronájem hrobových míst a vedení související evidence, údržba obecních
hrobů, dozor nad dodržováním pohřebního řádu),
b) fyzické osoby nebo právnické osoby s odpovídající kvalifikací - dále jen "pohřební
služby"(přeprava lidských pozůstatků, činnosti související s pohřbením a exhumací,
pohřbívání, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských
ostatků) na základě smluvního vztahu.
Pohřební služby zajišťuje : Libor Fridrich – Pohřební služby Fridrich, IČ 12974838, se sídlem
Komenského 384, Police nad Metují.
3. Ustanovení tohoto řádu veřejného pohřebiště se vztahují na :
a) areál obecního hřbitova ve vlastnictví městyse Machov (bývalý katolický hřbitov) na pozemcích
p.č.700/2, 700/13 a p.č. st. 152 v katastrálním území Machov. Areál je ohraničen hřbitovní zdí a
jeho součástí je márnice a prostor před hřbitovem s místem pro příjezd a parkování vozidel a
odkládání odpadu. Součástí hřbitova jsou dále místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů a
hrobek a místa pro ukládání lidských ostatků v urnách;
b) areál hřbitova ve vlastnictví Náboženské obce církve československé husitské Machov, včetně
původního evangelického hřbitova na pozemcích p.p.č. 777, 778, 784/16 a 784/7 v katastrálním
území Machov. Hřbitov je ohraničen hřbitovní zdí a plotem a souvislým pásem stálezelených keřů
a součástí areálu je prostor pod hřbitovem s parkovací plochou pro návštěvníky, a nad hřbitovem
s místem pro odkládání odpadu. Součástí hřbitova jsou dále místa pro ukládání lidských
pozůstatků do hrobů a hrobek a místa pro ukládání lidských ostatků v urnách.
Článek 2
Provozní doba veřejného pohřebiště
1. Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně bez omezení.

2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jejich část
dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, v době manipulace s pozůstatky a
ostatky zemřelých, exhumací apod.
3. V zimním období (listopad - březen), kdy není prováděna údržba pohřebiště, je zpřístupnění
z důvodů uložení lidských ostatků řešeno samostatnou dohodou s nájemcem hrobového
místa.
Článek 3
Pravidla užívání pohřebišť
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné
zdroje zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob
k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
3. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, lyžích apod.
4. Vjezd motorových vozidel je na pohřebiště zakázán.
5. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů (stavebního materiálu, hrobového zařízení a náhrobních
kamenů) na zelené pásy a místa kolem hrobů a hřbitovních zdí není dovoleno s výjimkou dočasného
uložení při úpravě hrobového místa.
6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy,
pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
7. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a zdrží. Tato
voda je určena k provozním účelům na zalévání zeleně a k údržbě hrobových míst. Je zakázáno odnášet
vodu v náhradních obalech z pohřebiště.
8. Odpad vzniklý na pohřebišti (mimo stavebního a nebezpečného) je třeba odkládat do velkoobjemových
kontejnerů na stanovených místech. Stavební a nebezpečný odpad lze likvidovat pouze v souladu se
zákonem o odpadech a obecně závaznou vyhláškou městyse.
9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti, případně
vysazovat keře či stromy bez vědomí správce pohřebiště.
10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště.
11. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který
stanoví tento řád a provozovatel pohřebiště.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích
Na pohřebišti provozovatel poskytuje zejména tyto služby :
1. městys :
a) správu a údržbu pohřebiště - nemovitostí, komunikací, technické vybavenosti a zeleně
v areálu pohřebiště,
b) pronájem hrobových míst pro hroby, hrobky, urnové hroby a schránky v kolumbáriu,
c) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků,

d) sběr, odvoz a likvidaci odpadů.
2. Pohřební služby :
a) výkopové služby související s pohřbením a exhumací,
b) pohřbívání a provádění exhumací,
c) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,
d) přepravu lidských pozůstatků.
Výše uvedené pohřební služby mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací a oprávněním (koncesní
listina + živnostenský list) a na základě smlouvy s provozovatelem za podmínek uvedených v čl. 8 a 9.
Článek 5
Povinnosti provozovatele a správce veřejného pohřebiště
Provozovatel (správce) pohřebiště je povinen zejména :
a) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví
v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku sestav, průběžně vést aktuální plán pohřebiště s evidencí
volných hrobových míst.
b) Vyřizovat stížnosti a reklamace související s provozem a správou pohřebiště.
c) Stanovit podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobů, hrobek, urnových hrobů a schránek
v kolumbáriu, dále ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění věcí na hrobovém místě a řídit ostatní
činnosti na pohřebišti.
d) Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené a číselně označené hrobové místo.
e) Umožnit nájemci užívání hrobového místa a zřízení hrobového zařízení hrobu, hrobky, urnového místa a
schránky v kolumbáriu. Během trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli
zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz
pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství, avšak jen na dobu
nezbytně nutnou.
f) Pokud je narušena stabilita hrobového zařízení a ohrožuje bezpečnost, zdraví, životy nebo majetek
dalších osob, vyzvat bezodkladně nájemce k zajištění nápravy.
g) Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a
vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště hrobové místo uvést do původního stavu.
h) Připravovat k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnové hroby a místa ta, aby vznikaly ucelené
řady, oddíly či skupiny hrobů obdobného charakteru a rozměrů.
i) Dbát na úpravu a údržbu pohřebiště, zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti, provádět úklid cest a
chodníků, údržbu oplocení a opěrných zdí, společných zařízení a inženýrských sítí.
j) Zajišťovat sběr, odvoz a likvidaci odpadu z pohřebiště.
k) Prostřednictvím oprávněné osoby zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním,
manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků.
l) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu
známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti
obvyklém.
m) V případě rušení pohřebiště postupovat dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a bezodkladně ve
směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.
n) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením.
Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti
obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
Článek 6
Podmínky pro užívání hrobového místa a povinnosti nájemce hrobového místa
1. Žádný zájemce o užívání místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo
na jiné, individuální umístění hrobu.
2. Užívání hrobového místa může vzniknout pouze na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště, která musí obsahovat určení druhu

hrobového místa, jeho rozměry a výši nájemného. K uzavření smlouvy poskytne zájemce pronajímateli
nezbytné údaje dle § 21 zákona o pohřebnictví.
3. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o
nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště
– viz čl. 10.
4. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele
novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobového
zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu hrobového zařízení do vlastnictví
jiné osoby, nezůstávají-li nadále v jeho vlastnictví.
5. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění věcí na hrobovém místě
je vždy třeba předchozího souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce nájemce sám. Ten, kdo tyto práce
provádí, je povinen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto řádu.
6. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce
na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není
omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa
nebo zařízení, a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo a zařízení uvést do původního stavu
nebo škodu nahradit ten, kdo ji způsobil. To platí i v případě, že ke své činnosti přibral třetí osobu.
7. Nájemce hrobového místa je povinen :
a) Vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném
smlouvou o nájmu :
 nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa;
 průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby jeho stav nebránil užívání hrobových míst
ostatních nájemců a dalších osob;
 odstranit včas znehodnocené květinové dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které
narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je
provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.
b) Zajistit neprodleně opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví,
životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě
provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobového místa.
c) Při výstavbě nebo opravě hrobového zařízení udržovat pořádek a skladovat potřebný materiál na
místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Stavební materiál, části hrobového
zařízení a výkopovou zeminu vždy před přerušením práce téhož dne odvézt na místo určené
provozovatelem a zajistit průchodnost cest a uliček. Po skončení stavebních prací uvést na svůj
náklad okolí příslušného hrobového místa, které při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do
48 hodin. Zbytky stavebního materiálu a hrobového zařízení odvézt a zlikvidovat v souladu se
zákonem o odpadech, pokud nebylo s provozovatelem pohřebiště dohodnuto jinak. Ukončení prací
nahlásit provozovateli pohřebiště.
d) Strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, toto číslo nepřemisťovat,
nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.
e) Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence
pohřebiště dle § 21 zákona o pohřebnictví. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení.
f) Při skončení nájmu předat hrobové místo vyklizené ve lhůtě do 30 dnů od skončení nájmu. Při
vyklizení hrobového místa odstraní a zlikviduje nájemce veškeré hrobové zařízení. Uložené lidské
ostatky budou ponechány na dosavadním místě.

8. Nájemci hrobového místa je zakázáno :
a) Odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední hrobová
zařízení.
b) Manipulovat s lidskými ostatky. Možnosti exhumace po tlecí době na pohřebišti jsou upraveny v čl. 8
tohoto řádu. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti
pouze s vědomím provozovatele.
Článek 7
Podmínky zřízení hrobového zařízení (hrobu, hrobky, náhrobku)
1. Ke zhotovení hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již existujícího je oprávněn pouze vlastník
nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a
provozovatele zajím stanovených podmínek.
2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení určuje provozovatel v rozsahu :
a) určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku
základů, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy, stavebního materiálu a
odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci;
b) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy,
nesmí zasahovat do pohřbívací plochy a musí odpovídat půdorysným rozměrům a velikosti díla;
c) zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů v řadě;
d) při stavbě hrobky je navíc :
 nutné posoudit okolí plánované stavby (okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým
místům, vliv na porosty…);
 zajistit zpracování projektové dokumentace, která stanoví základní podmínky pro výstavbu
(parametry, konstrukční prvky, použitý materiál, hloubku základů, výztuže,
podmínky výstavby, úpravy okolního terénu apod.);
3. V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování hrobového zařízení platí povinnosti dle čl. 6,
odst. 8., písm. c) tohoto řádu.
4. Jakékoliv změny hrobového zařízení musí být po skončení prací nahlášeny provozovateli pohřebiště
z důvodů doplnění změn v evidenci hrobových míst.
5. Na hrobovém místě lze vysazovat dřeviny pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele
pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění dřeviny vysazené bez souhlasu
provozovatele.
6. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím
projednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.
Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je
oprávněn pouze provozovatel pohřebiště prostřednictvím pohřební služby a to na základě smlouvy
s vypravitelem pohřbu.
2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby při převzetí
nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem (listem o prohlídce zemřelého) o
čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu, název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz
prováděl, u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním
štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
3. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel
pohřebiště úhradu nájemného na tlecí dobu od vypravitele pohřbu nebo od jiné zmocněné osoby.

4. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci
pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
5. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na
jiné pohřebiště, pouze na základě písemné a odůvodněné žádosti nájemce hrobového místa a nájemce
nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště.
Přemístění a převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem
objednány u provozovatele pohřební služby a objednávka potvrzena. Nájemce hrobového místa doloží
k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas
osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí
nájemce hrobového místa také doložit písemný souhlas krajské hygienické stanice.
6. Rakve použité pro pohřbívání do země musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí
době zetlely spolu s lidskými ostatky.
Článek 9
Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků
nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště
obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky :
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu a nájemce hrobu o otevření hrobu nebo hrobky
provozovatelem pohřební služby;
b) kopii smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o
vypravení pohřbu;
c) doklady o oprávnění k provozování pohřební služby (koncesní listinu + živnostenský list);
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklady a
odpovědnost;
2. Zaměstnanci pohřební služby, která provádí otevření hrobu nebo hrobky, musí být provozovatelem
seznámeni s řádem pohřebiště a dalšími nezbytnými informacemi. Provozovatel pohřebiště je oprávněn
průběh prací kdykoliv zkontrolovat, případně přerušit.
3. Otevření hrobu nebo hrobky, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřebení, je možné provést
jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
4. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši
minimálně 1,2 m.
5. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu nebo hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl
narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
6. Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o
otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše
uvedené a další související služby.
Článek 10
Stanovení tlecí doby
V souladu se stanoviskem Okresní hygienické stanice Náchod ze dne 10.7.2002, č.j. 21/4733/02 je pro
uložení lidských ostatků do hrobu stanovena tlecí doba v délce 10 let.
Článek 11

Sankce
1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky
uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti
způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými
pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo
neoprávněně provádí exhumaci,
3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o
pohřebnictví.
Článek12
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto pohřebním řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí
zákonem o pohřebnictví.
2. Kontrolu dodržování tohoto řádu pohřebiště provádí pověřený pracovník městyse Machov.
Článek 13
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu veřejného pohřebiště městyse Machov se zrušuje v celém
rozsahu Řád pohřebiště, schválený obcí Machov dne 2.2.2002.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tento Řád veřejného pohřebiště městyse Machov je účinný dnem 1.1.2020.
2. Řád veřejného pohřebiště městyse Machov bude vyvěšen na úřední desce Úřadu městyse Machov po
dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu na pohřebištích na místech obvyklých.

V Machově dne 13.11.2019.
Ing. Jiří Krtička v.r.
starosta

Vyvěšeno : 13.11.2019
Sejmuto :

