
 

    

 

 

Provozní řád smuteční obřadní síně  

 

1. Vlastníkem obřadní síně je město Vsetín. Rozhodnutí, které přísluší vlastníkovi , vydává rada 

města nebo jí pověřený orgán. 

2. Provozovatelem obřadní síně jsou Technické služby města Vsetína , příspěvková organizace, 

Jasenice 528, 755 11 Vsetín. Provozovatel zajišťuje správu a údržbu objektu. 

3. Smuteční síň je poskytována k výpravě smutečních obřadů /pohřbů/ ve dnech pondělí–pátek 

od 9.00 do 16.00. Sjednání obřadu v jiném termínu je možné po dohodě s provozovatelem. 

4. Termín obřadu /pohřbu/ ve smuteční síni je nutné sjednat předem v kanceláři pohřební 

služby, která vypravuje pohřeb. 

5. Smuteční síň je pro smuteční hosty otevřena 15 minut před obřadem. Otevření smuteční 

síně pro veřejnost se řídí pokyny obřadníka. 

6. Standardní délka obřadu je stanovena na 30 minut. 

7. Pozůstalí zemřelého a smuteční hosté se mohou pohybovat pouze v  prostorách, které jsou 

pro tyto účely vyhrazeny, a to zejména z důvodů hygienických, epidemiologických a 

bezpečnostních. 

8. Smuteční obřad je zahájen na pokyn obřadníka, který zodpovídá za důstojný průběh obřadu 

/pohřbu/ a je pověřený pohřební službou, která vypravuje pohřeb. 

9. Do obřadní síně a přilehlého sociálního zařízení je zajištěn bezbariérový přístup. Do obřadní 

síně je zajištěn pomocí svislé schodišťové plošiny–vstup z prostoru u sociálního zařízení. 

10. Poskytnutí obřadní síně pro uspořádání obřadu /pohřbu/ obsahuje: 

a) katafalk 

b) stojany na věnce 

c) řečnický pult 

d) ozvučovací a audiovizuální zařízení  

e) 42 míst k sezení 

 

 



 

 

 

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

vlastním zájmu a s ohledem na zachování důstojnosti celého obřadu. V prostorách smuteční 

síně je zakázáno kouřit, používat mobilní telefony a jiná zařízení, která by mohla narušit 

samotný smuteční akt. 

12. Chladicí a mrazicí zařízení včetně mobiliáře (vozíky, regály, skříňky apod.) je dlouhodobě 

pronajato dvěma pohřebním službám. 

13. Maximální počet míst pro umístění rakví s těly zemřelých do chladicího zařízení je stanoven 

počtem 10 a v mrazicím zařízení počtem 3. Současné umístění většího počtu rakví s těly 

zemřelých není dovoleno. Uložení těl v chladicím zařízení se stanovuje na nejdéle 7 dní ode 

dne úmrtí. V mrazicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než -10 stupňů C nad 

7 dní ode dne úmrtí do doby pohřbení. 

14. Nájemce chladicího a mrazicího zařízení je povinen vést evidenci umístěných zemřelých se 

jménem, časem a datem umístění a na požádání ji poskytnout k  nahlédnutí provozovateli. 

15. Úklid obřadní síně provádí provozovatel. Prostory přípravny a chlad icích – mrazicích prostor 

se desinfikují minimálně jedenkrát za 7 dní. V případě potřeby (infekční nemoc, stav 

značného rozkladu) ihned. 

16. Desinfekce se provádí registrovanými prostředky (chloramin, Savo apod.), které je nutno 

podle zastoupení aktivní účinné látky střídat po 1 měsíci. 

17. Odpad (oblečení, pracovní pomůcky a podobné), který vzniká při manipulaci se zemřelými a 

je kontaminován biologickým odpadem, je likvidován jako biologicky nebezpečný materiál u 

smluvního partnera včetně odvozu na individuální požadavek. 

18. Veřejné záchodky, které jsou ve smuteční síni, budou otevřeny během provozní doby 

hřbitova. 

 

 

 

Ve Vsetíně dne 20. 1. 2021 

 

 


