PŘEČÍSLOVÁNÍ HROBOVÝCH MÍST
a HŘBITOVNÍ POPLATEK

Obec Radčice
jako provozovatel a správce veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pohřebnictví)

INFORMUJE
1. V přípravě je Řád veřejného pohřebiště Obce Radčice, který bude v souladu se
zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
zákona č. 193/2017 Sb. Návrh nového znění byl schválen ZO usnesením 87/2020 dne
27.8.2020. V říjnu proběhl hydrogeologický průzkum, na jehož základě bude
vypracován posudek k stanovení doby tlení Krajskou hygienickou stanicí. Tento je
nezbytnou podmínkou nového Řádu veřejného pohřebiště. Řád bude vyvěšen na
úřední desce, jakmile budou splněny
2. Součástí nového Řádu pohřebiště je nutnost vytvoření aktuálního plánu pohřebiště
s vedením nové evidence hrobových míst na místním hřbitově. U jednotlivých hrobů
a hrobek byly v měsíci říjnu umístěny provizorní cedulky s přiděleným novým
číslem hrobového místa. Toto číslo bude uváděno ve veškeré komunikaci a evidenci
k identifikaci hrobového místa.
3. Nutnost uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem (občan) hrobového místa a
pronajímatelem (obec). Žádáme všechny majitele hrobových míst, aby se spojili
s obecním úřadem (ou.radcice@volny.cz, tel/sms 736 688 844, místostarostka) a
poskytli nám své kontaktní údaje a/nebo kontaktní údaje na osobu, se kterou
uzavřeme nájemní smlouvu. Cílem je zasmluvnit veškerá hrobová místa a dohledat
všechny majitele hrobových míst a získat potřebné údaje k uzavření nájemní smlouvy.
4. Hřbitovní poplatek (2021-2025). Výše 500 Kč. Bankovní spojení 12720451/0100.
Do zprávy pro příjemce uvádějte VS 444 a číslo hrobu dle nové evidence (!).
Poplatky lze také uhradit v kanceláři o úředních hodinách. Poplatky nutno uhradit do
31.3.2021.
V Radčicích dne 27.10.2020

Obecní úřad Radčice předem děkuje všem
občanům za spolupráci a součinnost při tvorbě
nové smluvní evidence hrobových míst.

Přejeme klidné prožití období Dušiček v tomto
náročném období. Ať vše probíhá ve zdraví,
v klidu a Vaše srdce jsou naplněna láskou.
Mysleme na ty, kteří nám chybí.

Dagmar Havlová
starostka

V Radčicích dne 27.10.2020

Barbora Skrbková
místostarostka

