
Dodatek   č.2

Hradec Králové 7. 5. 2021

Provozní řád smuteční síně

v Hradci Králové - Kuklenách

Provozovatel:
Smuteční síň Hradec Králové - Kukleny, s.r.o.
Denisovo náměstí 413/9, 500 04 Hradec Králové
IČO: 07237120

Uvodní ustanovení

Dne 6. 9. 2018 vydal provozovatel Provozní řád smuteční síně s účinností ode dne 1.  10. 2018
ve znění jeho dodatku č.  1 ze dne 30. 7. 2020 účinného dnem 1. 8. 2020.

Obsah dodatku č. 2

A.

V sekci „Provozní doba" se obsah článku 1 „Příjem lidských pozůstatků"

ruší a zcela nahrazuje tímto noiým textem:

Příjem rakve  s lidskými pozůstatky k provedení obřadu probíhá v obřadních  dnech
vyhlášených  Provozovatelem  od  7:30  hod.  do  8:30  hod.  V  případě,  že  Objednavatel
obřadu nevyužije tohoto časového rozmezí, bude rakev s lidskými pozůstatky převzata
Provozovatelem 20  minut před započetím předmětného  obřadu  ®řípadný větší počet
rakví pouze po dohodě s Provozovatelem).

0   víkendech   a   státem   uznaných   svátcích   přijme   Provozovatel   rakev   s lidskými
pozůstatky 20 minut před započetím předmětného obřadu ®řípadný větší počet rakví
pouze po dohodě s Provozovatelem).



Objednavatel  obřadu  je  při  Příjmu  rakve  s  lidskými  pozůstatky  povinen  současně
předložit  tzv.  „list  o  prohlídce  zemřelého".  Ten je  Provozovatel povinen  předat zpět
Objednavateli obřadu při Výdeji rakve s lidskými pozůstatky.

V sekci „Provozní doba" se obsah článku 2 „Výdej lidských pozůstatků"

ruší a zcela nahrazuje tímto novým textem:

Výdej rakve s lidskými pozůstatky probíhá
a) nejpozději do 30 minut po ukončení předmětného obřadu,
nebo
b) nejpozději do 30 minut po ukončení posledního obřadu dotyčného obřadního dne.

Mimo stanovený čas bude příjem rakve s lidskými pozůstatky, resp. její výdej řešen dle
provozních možností Provozovatele.

V případě,  že  Objednavatel  obřadu  rakev  s  lidskými  pozůstatky  ve  výše  uvedeném
termínu  nepřevezme,  zajistí  Provozovatel  její  uložení  v chladicím/mrazicím  zařízení.
Poplatek za uložení bude součástí vyúčtování za provedení obřadu.

V sekci  „"Provozní  doba"  se  obsah  článku  3  „Příjem  květinových  darů  od  pohřební
služby, příp. subdodavatele"

ruší a zcela nahrazuje tímto no`ým textem:

Příjem květinových darů od pohřební služby, příp. subdodavatele probíhá v obřadních
dnech  vyhlášených  Provozovatelem  od  7:30  hod.  do  8:30  hod.,  příp.  20 minut  před
započetl'm předmětného obřadu.

0 víkendech a státem uznaných svátcích přijme Provozovatel květinové dary 20 minut
před    započetím    předmětného    obřadu    ®ro    případný    větší    počet    po    dohodě
s Provozovatelem).

Každý z květinových darů je předávající osoba povinna označit viditelně a čitelně těmito
údaji:

1.   jménem a příjmením zemřelého,
2.   datem a časem zahájení obřadu,
3.   v případě  požadavku  na  konkrétní  umi'stění  květinového  daru  je  předávající

osoba povinna tyto údaje rovněž uvést, příp. informovat o této skutečnosti osobu
zastupující   Provozovatele.   Provozovatel   si   vyhrazuje   právo   požadavku   na
umi'stění květinového daru do obřadní mi'stnosti nevyhovět, zejména jde-li o vůli
Vypravitele pohřbu.



8.

V sekci „Obřady" se obsah článku „4"

ruší a zcela nahrazuje tímto no`ým textem:

Maximální déLka obřadu je 30 minut, nejde-li o tzv. „dvojobřad", příp. nedošlo-li mezi
Objednavatelem  obřadu  s Provozovatelem  kjiné  dohodě.  Do  této  doby  je  zahrnuto
provedení  samotného  obřadu,  případné  kondolence  pozůstalým  a  opuštění  obřadní
m,stnosti.

Maximální délka hudebního doprovodu jednoho  obřadu  (reprodukovaného nebo živé
produkce) je 20 nrinut.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021.

Za provozovatele :
Smuteční síň Hradec Králové - Kukleny, s.r.o.
Miroslav Hampl
jednatel

SMUEČNÍ SíŇ
Hradec Králové -Kukleny

Smut.čni sffi
Hradec Králové -Kukl.ny, sJ.o.

Denjs°,č?on7á2m3ě7St,í24o] 3.' 5Dťč%zE;a2d3#oá'°Vé      G.`,


