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MĚSTO NOVÝ JIČÍN  
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zákona č.256/2000 Sb., o 

pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen „zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s §19 citovaného zákona 

 

Dodatek č.1  

 Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína 
schváleného usnesením Rady města Nový Jičín č. 1635/55/2017 ze dne 13.12.2017 

po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  

vydaného dne 15.11.2017 pod č.j. MSK 147279/2017, sp.zn. ÚPS/31807/2017/Vok. 

Čl. 1. 

Dodatek č.1 Řádu veřejného pohřebiště města Novém Jičína byl schválen usnesením Rady 

města Nový Jičín  č. 118/6/2019 ze dne 20.02.2019, po předchozím souhlasu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje vydaného dne 21.01.2019  pod č.j. MSK 995/2019, sp.zn. 

ÚPS/2101/2019/Vok. 

 

Čl. 2. 

Text odst. 4 a 5 Čl. II. Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína se mění tak, že se ruší 

a nahrazuje textem tohoto znění: 

 

 

„4. Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky 

prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím Zastupitelstva města 

Nového Jičína prohlásit  za  „Čestný hrob“ na základě zásad  (Udělování označení 

„čestný hrob“) schválených Zastupitelstvem města Nový Jičín dne 7.6.2018.   Hrob, 

který bude prohlášen „Čestným hrobem“, bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. 

Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, 

přísluší sleva z nájemného ve výši 50% u jednohrobu a urnového místa, ve výši 25% 

u dvojhrobu. Nájemce hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za 

„Čestný hrob“, je povinen informovat město Nový Jičín jako provozovatele 

pohřebiště a dále správce pohřebiště o záměru převést na jiného či odstranit 

příslušenství hrobu z hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového 

místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemce 

zájem nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je město 

Nový Jičín prostřednictvím správce povinno učinit na své náklady opatření směřující 

k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu. 

 

5. Náhrobek vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování je možné rozhodnutím 

Rady města Nového Jičína prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez 

souhlasu Rady města Nový Jičín odstranit hrobové zařízení hrobového místa. 

V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází náhrobek 

prohlášený za „Cenný náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že 

hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je město Nový Jičín povinno učinit na 

své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“.“ 
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Čl. 3. 

1. Dodatek č.1 Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína je účinný dnem 01.04.2019. 

2. Dodatek č.1 Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína bude vyvěšen na úřední desce 

Městského úřadu Nový Jičín po dobu 15 dnů a po celou dobu účinnosti tohoto Řádu musí 

být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém. 

 

 

 

V Novém Jičíně dne 13.03.2019 v.r. 

                                                                                                 Bc. Stanislav Kopecký 

                                                                                                         starosta města  

 

 


