VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY, Vypálená 622, 696 42 Vracov

Provozní řád smuteční obřadní síně ve Vracově
1. Vlastníkem obřadní síně je město Vracov. Rozhodnutí, která přísluší vlastníkovi
vydává rada města nebo jí pověřený orgán.
2. Provozovatelem obřadní síně jsou Veřejně prospěšné služby Vracov. Provozovatel
zajišťuje správu a údržbu objektu a rovněž tak plní funkci poskytovatele služeb.
3. Smuteční obřadní síň je poskytována k výpravě smutečních obřadů / pohřbů/ ve dnech
pondělí, středa a pátek od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Sjednání obřadu v jiném termínu je možné po dohodě s provozovatelem.
4. Termín obřadu / pohřbu ve smuteční síni je nutné sjednat předem v kanceláři Veřejně
prospěšných služeb Vracov s provozní dobou Po- Pá od 6.00 hod. do 14.30 hod.
5. Smuteční obřadní síň je otevřena pro smuteční hosty a pro veřejnost 30 minut před
obřadem.
6. Standardní délka obřadu je stanovena na 30 minut, po dohodě i déle.
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 provozovatelem.
9. Do obřadní síně a přilehlého sociálního zařízení je zajištěn bezbariérový přístup.
10. Poskytnutí obřadní síně pro uspořádání obřadu /pohřbu/ obsahuje:
a) Podstavec pod rakev
b) Stojany na věnce
c) Elektrické svícny
d) Řečnický pult
e) Ozvučovací zařízení
f) 60 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.
Ve všech prostorách obřadní síně je zakázáno kouřit, používání mobilní telefony a jiná
zařízení, která by mohla narušit samotný smuteční akt.
Projednáno v Radě města Vracova dne 29.4.2015
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