Obec Konojedy spravuje hřbitov v Konojedech po dohodě s vlastníkem
římskokatolickou farností v Kostelci nad Černými lesy.
Obec Konojedy zajišťuje především vedení předepsané evidence dle
zákona o pohřebnictví a jeho dodržování na pohřebišti. Zároveň zajišťuje
údržbu pohřebiště, zajišťuje vedení smluv o nájmu hrobových míst a
zabezpečuje sledování úhrad včetně případného vymáhání pohledávek.
Neprovádí však komerční činnosti zabezpečované pohřebními službami,
kameníky apod.
V případě úmrtí je tedy nutné kontaktovat pohřební službu, která převeze
zemřelého do svého zařízení a vyřídí veškeré administrativní záležitosti s
úmrtím spojené. Následně připraví a zorganizuje důstojné rozloučení podle
požadavků pozůstalých. Obec Konojedy vydá souhlas s pohřbením
zesnulého na pohřebišti dle požadavku pozůstalých po vyhotovení smlouvy
o nájmu hrobového místa a uhrazení nájmu a služeb v závislosti na tlecí
době hřbitova.
Základním dokumentem je Řád veřejného pohřebiště, se kterým by se měl
seznámit každý občan řešící jakékoli činnosti spojené s oblastí
pohřebnictví. Řád je možné shlédnout na úřední desce hřbitova a
webových stránkách Obce. Byl projednán a schválen zastupitelstvem obce
Konojedy. Dalším důležitým dokumentem je Smlouva o nájmu hrobového
místa.
Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanoven tak, aby od
pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště
- na pohřebišti v Konojedech činí tlecí doba 10 let.
V současné době je na hřbitově mnoho opuštěných hrobů. Zákon o
pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště povinnost informovat:
- nájemce hrobových míst na blížící se konec sjednaného nájmu (viz. § 25
odstavec 8)
- vlastníky hrobových zařízení na možnost přihlášení se k jejich majetku
na hrobových místech pokud je ke dni skončení nájmu nevyklidil.
- nelze-li takové upozornění doručit obvyklým způsobem (adresát
neznámý, a podobně) má provozovatel pohřebiště povinnost učinit takové
oznámení "veřejnou výzvou" na daném pohřebišti
K danému je nutné konstatovat, že případné nereagování na výzvu,
neprodloužení nájemní smlouvy včetně nezaplacení nájmu a služeb na
další období, s sebou nese nevratné následky v podobě vyklizení
hrobového místa, pohřbení ostatků do společného hrobu a převod
náhrobku a dalších součástí hrobového místa do majetku obce včetně
dalšího možného prodeje, což jsou již nezvratné kroky, které jsou však v
souladu se zákonem o pohřebnictví.

