JUDr. Mgr. Petr RAMBOUSEK, MBIE
Hansastraβe 90, 47058 Duisburg, BRD
E-POSTBRIEF:

Korespondence - výhradně datová schránka ID: a7fzhec.
Duisburg, den 24.12.2018
DATOVÁ ZPRÁVA!
Adresát – uveden a označen v detailu této
odeslané datové zprávy v úplném rozsahu!
Věc:
Žádost o podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Podle zák. č. 106/1999 Sb. žádám o podání této informace v zákonné lhůtě:
1. Vykonává obec/město na pohřebišti/ích činnosti podle zák. č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, ve znění zák. č. 193/2017 Sb., vlastními zaměstnanci
(podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.), vlastními společnostmi nebo
osobami/dodavateli objednanými podle jiných zákonů?
2. Konají-li na pohřebišti/ích práce zaměstnanci obce či její společnosti, byli
proškoleni o dodržování zákonných pravidel/povinností při kopání hrobů
na pohřebišti?
3. Pokud byli proškoleni, kdy naposledy?
4. Pokud nebyli proškoleni, proč?
5. Jaká opatření provádí/zajišťuje obec/město k důslednému dodržování
ustanovení dotčených zákonů v popsaných směrech?
6. Má obec/město ve svém vlastnictví řádné a provozuschopné pažení
svislých stěn hrobů, jakož i další zařízení - např. nášlapy atd.?
7. Pokud nemá vlastní pažení svislých stěn hrobů atd., jak je zajištěno plnění
esencielních zákonných požadavků?
8. Má obec/město akutalisovaný/aktuelní řád pohřebiště nebo dosud platný
původní řád pohřebiště ve znění do 31.08.2017 a kde jsou/je ten který
zveřejněn/y?

Žádost o podání informace odůvodňuji zejména odkazem na příslušná
ustanovení některých právních předpisů ČR, podle kterých provozovatel
veřejného pohřebiště, tedy obec/město, musí při své činnosti bezpodmínečně
plnit zákonné povinnosti a dodržovat tak i zejména:
- lex specialis – zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zejména v ust. § 22
odst. 1 písm. a),
- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§§ 101 a násl.),
- zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a souvisejících právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 a 2 zákoníku
práce),
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – přílohy č. 3, bodu V. 1. a 2., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, a to ve spojení se zák. č. 256/2001 Sb., (§ 22 odst. 1 písm. a).
Podání informace očekávám ve své zpřístupněné DS ID: a7fzhec.
S pozdravem
JUDr. Mgr. Petr RAMBOUSEK, MBIE
(*03.12.1953).

Obec Kostomlaty pod Řípem
Kostomlaty pod Řípem 90, 413 01 Roudnice nad Labem
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE
Hansestrasse 90
Duisburg
DEUTSCHLAND
V Kostomlatech pod Řípem dne 7. ledna
2019
Věc:
Žádost o podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - ODPOVĚĎ
Dne 2. ledna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vaše žádost obsahuje tyto body:
1. Vykonává obec/město na pohřebišti/ích činnosti podle zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve
znění zák. č. 193/2017 Sb., vlastními zaměstnanci (podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.),
vlastními společnostmi nebo osobami/dodavateli objednanými podle jiných zákonů?
2. Konají-li na pohřebišti/ích práce zaměstnanci obce či její společnosti, byli proškoleni
o dodržování zákonných pravidel/povinností při kopání hrobů na pohřebišti?
3. Pokud byli proškoleni, kdy naposledy?
4. Pokud nebyli proškoleni, proč?
5. Jaká opatření provádí/zajišťuje obec/město k důslednému dodržování ustanovení dotčených
zákonů v popsaných směrech?
6. Má obec/město ve svém vlastnictví řádné a provozuschopné pažení svislých stěn hrobů, jakož
i další zařízení - např. nášlapy atd.?
7. Pokud nemá vlastní pažení svislých stěn hrobů atd., jak je zajištěno plnění esencielních
zákonných požadavků?
8. Má obec/město akutalisovaný/aktuelní řád pohřebiště nebo dosud platný původní řád
pohřebiště ve znění do 31.08.2017 a kde jsou/je ten který zveřejněn/y?
Na Vaši žádost odpovídáme takto:
k bodu 1. - Na pohřebišti obec vykonává pouze správcovskou a úklidovou činnost. Tuto činnost
vykonávají zaměstnanci obce.
k bodu 2. - Hroby kopají zaměstnanci pohřební služby, které si najímá majitel hrobu.
k bodu 3. - Nebyli proškoleni.
k bodu 4. - Vykonávají pouze úklidové a zahradnické práce.
k bodu 5. - Žádná opatření.
k bodu 6. - Obec nemá ve svém vlastnictví pažení svislých stěn hrobů.
k bodu 7. - Zajišťuje pohřební služba.
k bodu 8. - Obec má Řád pohřebiště na svých web stránkách. V současnosti pracujeme na jejich
aktualizaci.
S pozdravem
Marta Krátká
místostarostka obce

