
From: Halfarová Ladislava  
Sent: Wednesday, June 07, 2017 3:37 PM 
To: xxxxxxx@volny.cz' 
Subject: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,- o svobodném přístupu k informacím,  
v platném znění 
 
Vážený pane xxxxxxxxx, 
 
dovolte nám, abychom se Vám omluvili, že na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. – o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, odpovídáme s malým zpožděním. Bohužel v našem systému 
došlo k technické závadě a Vaše žádost ze dne 22. 05. 2017 byla do systému správně načtena  
až dnes, kdy jste se na nás obrátil s urgencí. 
 
Zde zasíláme odpověď na Vaše dotazy: 
 
Řád veřejného pohřebiště, jehož součástí je i ceník, byl zpracován společností Technické služby Opava 
s.r.o., která je správcem tohoto veřejného pohřebiště. Řád veřejného pohřebiště  vzala na vědomí 
Rada statutárního města Opavy dne 17. 12. 2013 číslo usnesení 2681/26 MRM 13 (viz příloha 
usnesení M RMO – vyznačeno červeně), pro hlasovalo 8 přítomných členů rady města. 
 
Důvody pro aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště byly následující: 
 
Původní řád veřejného pohřebiště byl schválen v roce 2002. Vzhledem k jeho stávající verzi bylo 
nutné provést nezbytné změny a aktualizací, ať už vzhledem k platné oborové legislativě,  
tak z důvodu jeho opravdové zastaralosti z pohledu dnešního fungování veřejných hřbitovů a rozsahu  
a způsobu prováděné údržby s cílem maximální ochrany majetku města.  
 
Řád veřejného pohřebiště je vydáván v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí řádu jako samostatné přílohy jsou stanoveny Provozní doba a Ceník nájmu hrobových míst  
a služeb s nájmem spojených. S ohledem na možnost časové aktualizace, aniž by muselo docházet 
k celému procesu tvorby nového řádu pohřebiště jsou ceny stanoveny s ohledem na ustanovení 
zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s výměrem MF č. 01/2013, 
jsou stanoveny jako maximální. Ke stanovení nových cen vede především růst cen vstupů a vyšší 
náročnost údržby a přiblížení se reálným cenám jak v Opavě, tak v porovnání s podobnými zařízeními 
v ČR, stanovení cen je v souladu s legislativou o regulovaných cenách. 
 
Přeji pěkný den. 
 
 
 
Ing. Ladislava Halfarová 
samostatná pracovnice 
odbor majetku města Magistrátu města Opavy, pracoviště Krnovská 71C 
 
Statutární město Opava 
Horní náměstí 69 
746 26 Opava 
Tel: + 420 553 756 815 
Fax: + 420 553 756 141 
e-mail: ladislava.halfarova@opava-city.cz www.opava-city.cz 
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