
      Provozní řád Smuteční síně 
1. Vlastníkem Smuteční síně je město Újezd u Brna. 

Rozhodnutí, která přísluší vlastníkovi, vydává Rada města Újezd u Brna nebo jí pověřený orgán. 

2. Provozovatel Smuteční síně je město Újezd u Brna. Provozovatel zajišťuje správu, údržbu a provoz 

objektu.  

3. Smuteční síň je poskytována k výpravě smutečních obřadů – pohřbů, a to jak občanských tak 

církevních, pietních aktů, vzpomínkových obřadů, duchovních a jiných koncertů apod.  

4. Termín sjednání obřadu nebo jiné akce je po dohodě s provozovatelem.  

5. Provozní doba Smuteční síně je po dohodě s provozovatelem.  

6. Smuteční síň je otevřena pro smuteční hosty a pro veřejnost 30 minut před obřadem.  

7. Standartní délka jednoho obřadu (pohřbu) je stanovena na 30 minut. 

8. Květinová výzdoba (věnce, kytice, žardiniéry apod.) určená pro smuteční obřad musí být doručena 

nejpozději 15 minut před smutečním obřadem.  

9. Požadavky na organizaci pohřbu přijímá obřadník nejpozději 30 minut před vlastním  obřadem.  

10. Pozůstalí zemřelého a smuteční hosté se mohou pohybovat pouze v místech, které jsou pro ně 

vyhrazeny, a to zejména z důvodů hygienických, epidemiologických a bezpečnostních.  

11. Smuteční obřad je zahájen na pokyn obřadníka, který zodpovídá za důstojné provedení obřadů a je 

pověřen provozovatelem.  

12. Přístup do Smuteční síně je bezbariérový. Po celou dobu obřadu jsou k dispozici otevřené toalety. 

13. Poskytnutí Smuteční síně pro uspořádání obřadu obsahuje: 

a) cca 80 míst k sezení 

b) stojany pro věnce a květinovou výzdobu 

c) ozvučovací zařízení 

d) kované svícny a stojany s možností umístění fotografie nebo parte zemřelého  

e) květinovou dekoraci jako stálá výzdoba 

f) hudební přehrávač 

g) varhany 

14. Všichni pověření pracovníci smuteční síně používají při smutečních a jiných obřadech vhodný oděv.  

15. Všichni účastníci smutečního obřadu jsou povinni dodržovat výše uvedená ustanovení ve vlastním 

zájmu a s ohledem na zachování a důstojnost celého obřadu.  

16. Ve všech prostorách pro veřejnost je zákaz kouření. 

17. Ve Smuteční síni je zákaz používání mobilních telefonů a jiných zařízení, která by mohla rušit 

obřad.  

 

 

       ………………………………. 

          Ing. Marie Kozáková 

  starostka města Újezd u Brna 

 

 

Tento provozní řád byl přijat na 15. zasedání Rady města Újezd u Brna dne 26. 2. 2019. 


