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Souhlas k Řádu veřejného pohřebiště obce Praskačka

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení regionálního rozvoje (dále také jen „krajský úřad“), jako správní orgán 
příslušný k vydání souhlasu ve smyslu ust. § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pohřebnictví“), podle ust. § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto

               vydává  s o u h l a s  k  Řádu veřejného pohřebiště 
obce Praskačka

O d ů v o d n ě n í vydání souhlasu:
     Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení regionálního rozvoje, obdržel dne 09.09.2020 žádost obce Praskačka ve věci 
vydání souhlasu k Řádu veřejného pohřebiště obce Praskačka.
     Podle ust. § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví, je k provozování veřejného pohřebiště 
a ke změnám řádu veřejného pohřebiště nutný předchozí souhlas krajského úřadu, který 
je vydán za předpokladu, kdy byl řád veřejného pohřebiště vypracován v souladu 
s požadavky stanovenými zákonem o pohřebnictví.
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      Provozovatel pohřebiště je přitom dle ust. § 18 odst. 4 zákona o pohřebnictví 
povinen předložit příslušnému krajskému úřadu veškeré podklady, které si pro tento účel 
vyžádá. 
     Obec Praskačka pro účely tohoto řízení předložila kopii Řádu veřejného pohřebiště 
obce Praskačka. Dále bylo doloženo stanovisko Krajské hygienické stanice 
Královéhradeckého kraje k návrhu tlecí doby pro pohřebiště v obci Praskačka a k místní 
části Sedlice ze dne 01.07.2020. 

     Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení regionálního rozvoje, po posouzení žádosti obce Praskačka, s  ohledem na 
shora uvedené podklady, které byly žadatelem krajskému úřadu doloženy, dospěl 
k závěru, že Řád veřejného pohřebiště byl vypracován v souladu s  požadavky danými 
zákonem o pohřebnictví a na základě této skutečnosti vydal výše uvedený souhlas.
 

Poučení
Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze 
opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví 
usnesením, které se pouze poznamená do spisu.
Vyjádření, osvědčení nebo sdělení  správního orgánu, které je v rozporu s právními 
předpisy a které nelze opravit podle předchozí věty, zruší usnesením správní orgán, 
který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření nebo 
osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; takové 
usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo 
sdělení.  Na tento postup se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení.

Mgr. Ivana Kudrnáčová
vedoucí odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací
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