OBEC BOROVÁ LADA
Obec Borová Lada
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1
zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
tento
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Hřbitov Nový Svět
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště „Hřbitov Nový Svět“ na parcele č. 70/2 v k.ú.
Nový Svět u Borových Lad. Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny oplocením.
2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Borová Lada, Borová Lada 38, IČO:
00250341. Provozovatel veřejného pohřebiště pověří k provádění správy veřejného
pohřebiště a dozorem nad dodržováním ustanovení tohoto řádu správce veřejného
pohřebiště z řad fyzických osob. Správce zajišťuje jednotlivé úkony a činnosti při provozu
veřejného pohřebiště, ke kterým je pověřen, jménem provozovatele. Pověřeným správcem je
Ing. Ivan Hojdar, Nový Svět 9, Borová Lada.
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba veřejného pohřebiště, po kterou je veřejné pohřebiště přístupné
návštěvníkům, je stanovena v době od východu do západu slunce daného dne. Provozovatel
je prostřednictvím správce veřejného pohřebiště oprávněn povolit odůvodněnou výjimku
individuálním povolením.
Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Je zakázáno zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, konzumovat alkoholické nápoje, omamné
a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádobu k tomu určenou a používat prostory
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku
2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám pod vlivem omamných a
psychotropních látek, osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebiště je zakázán vjezd všech vozidel, bicyklů či jiných obdobných dopravních
prostředků s výjimkou dětských kočárků, invalidních vozíků a obdobných kompenzačních
pomůcek.
6. Přístup na pohřebiště nebo na jeho části může provozovatel prostřednictvím jmenovaného
správce veřejného pohřebiště (dále jen „správce“) z důvodů možnosti ohrožení zdraví či
důstojnosti zesnulých (terénní a stavební úpravy, exhumace atd.) na vymezenou dobu
omezit nebo zakázat.
7. Vstup na vsypovou a rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez
nádob na vodu) lze umísťovat k přilehlému památníku obnovy hřbitova. Správce je oprávněn
zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst
není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy,
pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové a rozptylové
loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky pouze u přilehlého památníku obnovy hřbitova.
V odůvodněných případech může správce používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit
nebo zakázat.

10. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.
11. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu.
12. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
1. Pronájem hrobových míst,
2. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků,
3. Práce související s pohřbením a exhumací (zajišťuje si nájemce hrobového místa),
4. Vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,
5. Správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
6. Údržba a oprava neobsazených hrobových míst,
7. Informační služby,
Článek 5
Povinnosti provozovatele a činnost správce pohřebiště v souvislosti s provozováním
pohřebiště
Provozovatel pohřebiště je povinen:
1. Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého
nájemce.
2. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště dle § 21 zákona o pohřebnictví
v elektronické formě s roční frekvencí výtisku a jejich následném svázáni. Případně lze
evidenci vést ve vázané knize. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště
s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je
povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
3. Ukládat Listy o prohlídce zemřelého i doklady o zpopelnění (byli-li předány)
v samostatných pořadačích po dobu 3 let po skončení doby nájmu s následným předáním do
archivu.
4. Vypraviteli pohřbu vystavit doklad o pohřbení obsahující číslo hrobu nebo hrobky, jméno,
popřípadě jména, a příjmení zemřelého, místo a datum jeho narození, úmrtí, pohřbení a
jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické osoby, která pohřbení provedla;
u jiných lidských pozůstatků vést evidenci v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků.
5. 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.
6. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa a to v částech k tomu
určených a stavebně připravených minimálně v rozsahu přístupových komunikací a
výškového srovnání konečného terénu se zatravněním. Pronajímat tato místa a provádět
obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem a Řádem tak, aby vznikly
ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Umístění
jednotlivých hrobových míst je dáno plánem pohřebiště, který je nedílnou součástí tohoto
Řádu. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
7. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby veřejných travnatých
ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.
8. Umožnit v souladu s § 4a) zákona oprávněným osobám manipulaci se zetlelými a
nezetlelými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených
zákonem a tímto Řádem.
9. 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
a po dobu minimálně jednoho roku od uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských
pozůstatků do hrobu, a odkaz na uveřejněnou informaci umístí vhodným způsobem na
příslušné hrobové místo.
10. Během doby trvání nájmu umožnit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli
zásahů do hrobového místa. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je nezbytné
bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště. A to na nezbytně nutnou dobu
11. Správce pohřebiště je dále povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně
označené hrobové místo,
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku 6,
c) umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového
zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, nebo kdy
je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu
pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na
nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení
vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo
uvést do původního stavu.
12. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, související s pohřbíváním, exhumacemi a
ukládáním zpopelněných ostatků, (vsypy, rozptyly, uložení uren) je na své náklady a se
souhlasem provozovatele (správce) povinen nájemce hrobového místa nebo vypravitel
pohřbu, případně provozovatel pohřební služby na základě prokazatelného požadavku
vypravitele pohřbu nebo nájemce hrobového místa za podmínek stanovených zákonem a
uvedených v článku 7. tohoto Řádu.
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 8. Před zahájením prací si
vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li
být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující
technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora
záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se
pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím
rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do jednoho měsíce od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa,
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních
nájemců a dalších osob,
c) Odstranit včas znehodnocené květiny a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a jiné
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje
tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce
pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze
se souhlasem správce pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné
zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před
ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225
občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů
od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše,
kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v
souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
související s provozováním pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na
daném pohřebišti.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v době stanovené v článku 2.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba
jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním
exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko
rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné
piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů přírodní tkaniny (bavlna, len, vlna apod.),
při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková
vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště
provádět pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy.
7. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let. Při záhozu
rakve je požadováno přimíchání cca 8-10 objemových procent mletého vápence.
8. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
- jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších
10 let nejméně 1,2 m,
- dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,
- boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 30 cm
- rakev s lidskými pozůstatky musí být bezprostředně po uložení do hrobu zasypána
zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
9. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky,
pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé
zeminy nad rakví bude činit nejméně 1,00 m.
10. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést
jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými
lidskými ostatky. 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. Pokud jsou
lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si provozovatel souhlas
hygienika v případě, že je zjevné, že lidské ostatky nejsou zetlelé. Nezpopelněné i
zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, případně přemístěny nebo převezeny na
jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa
s písemným souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště, případně na základě
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci. 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. Exhumaci nezetlelých lidských ostatků
lze provést pouze s písemným souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 8
Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, zřizování hrobového zařízení a
podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené mezi pronajímatelem – obcí Borová Lada a mezi nájemcem (dále jen
smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení
druhu hrobového místa, jeho rozměry, dobu trvání nájmu a výši nájemného.
2. 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 stanovená
tlecí doba, to je 10 let.

3. Maximální délka nájmu hrobového místa je ze strany pronajímatele omezena na dobu 20
let a minimální délka nájmu hrobového místa na 10 let.
4. Podnájem hrobového místa je zakázán.
5. Platným uzavřením smlouvy o nájmu vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě
hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí
desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem smlouvy o nájmu, tímto Řádem
a pokyny správce, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské
ostatky.
6. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze písemnou dohodou
mezi provozovatelem pohřebiště, původním nájemcem a novým nájemcem na základě nové
smlouvy o nájmu.
7. Pokud původní vlastník hrobky, náhrobku, nebo hrobového zařízení převede vlastnické
právo k těmto věcem na nového vlastníka, je povinen o této skutečnosti bezodkladně
informovat provozovatele veřejného pohřebiště a předložit provozovateli pohřebiště smlouvu
o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby.
8. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí
min. 0,6 m u hrobových zařízení nepřesahujících výšku 0,5 m nad úroveň terénu, u vyšších
hrobových zařízení může být hloubka základové spáry zvýšena až na 1 m a bude určena
individuálně správcem,
b) Výška hrobového zařízení činí max. 1,5 m. Vyšší hrobová zařízení musí být projednána a
schválena provozovatelem hřbitova (správcem),
c) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrností např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného,
případně cihelného zdiva apod.,
d) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
e) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny,
f) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnosměrně odstupňováno.
9. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky určí individuálně správce pohřebiště:
a) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé
užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce a způsoby a cyklus revizí
hrobky odlišně od tohoto Řádu.
b) Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
10.
Vsypová a rozptylová loučka:
a) Vsypová loučka slouží pro ukládání zpopelněných ostatků vsypem do země. Toto pietní
místo s udržovaným trávníkem bez jakýchkoliv prvků hrobní kultury slouží k ukládání
zpopelněných ostatků do neoznačených, ale přesně vytyčených jamek. O vsypu
zpopelněných ostatků včetně konkrétního umístění na rozptylové loučce vede správce
pohřebiště evidenci. Při vsypu popela do země na vsypové loučce se řídí správce pohřebiště
těmito zásadami:
- jamky pro vsyp popela se hloubí pokud možno tak, aby pozůstalí měli možnost vsypu
popela dalších členů rodiny, případně jiných osob,
- jamky pro vsyp se hloubí v řadách se středovou vzdáleností 250 - 300 mm,
- hloubka jamky činí 300 - 400 mm pro jednoduchý vsyp a 600 - 700 mm pro dvojitý vsyp.
b) Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na rozptylové loučce. Každý rozptyl je evidován
a také pietně proveden. V době vegetačního klidu travního porostu se rozptyl neprovádí.
c) Travní plochy vsypové a rozptylové loučky nejsou jednotlivými hrobovými místy a je
zejména zakázáno:
- na loučku vstupovat,
- instalovat pomníčky, vzpomínkové desky, kachličky, vázy, obaly na květiny, lampičky apod.,
- rozsvěcovat svíčky přímo v trávníku nebo mimo vyhrazené plochy,
- pokládat květiny přímo na trávník nebo mimo vyhrazené plochy,
- chovat se způsobem dotýkajícím se důstojnosti pietního místa nebo mravního cítění
pozůstalých a veřejnosti.
11.
Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky stanovené
správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
Po skončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původního stavu.
12.
V případě, že budou při zřizování hrobového zařízení nalezeny lidské ostatky,
případně jiné předměty pocházející z bývalých hrobů, musí být práce okamžitě přerušeny a
bez odkladu informován správce pohřebiště, který rozhodne o dalším postupu.
13.
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 / správce pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným
otevřením hrobu nebo hrobky :
- písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o
otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
- návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně fotografií
příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně
sousedících hrobů.
14.
Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem / správcem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami
a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
15.
Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby,
provozovatel / správce pohřebiště je oprávněn kdykoli:
- zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení
vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka
provozovatele pohřební služby,
- požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele
pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
Článek 9
Sankce
Porušení povinností stanovených tímto Řádem bude postihováno podle příslušných
zákonných ustanovení.
Článek 10
Účinnost
Tento Řád nabývá účinnosti 31.8.2020.
Schváleno na OZ č. 10 dne 12.08. 2020
Příloha: Plán hřbitova

Starostka Borových Lad
Ing. Jana Hrazánková v.r.

