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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
se sídlem v Hradci Králové 

Sp.zn.:  S-KHSHK 19322/2020/2                                        Obec Praskačka                                                      

Č.j.: KHSHK 19397/2020/HOK.HK/Če                              Praskačka                                              

Vyřizuje: Irena Čejková                                                       503 33  

Tel.: 495 058 463                                                                 IDDS: 28sbbwr  

E-mail: irena.cejkova@khshk.cz                                           

 

V Hradci Králové  dne  1.7.2020 

  
 

Stanovisko k tlecí době pro pohřebiště v obci Praskačka 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), 

jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v 

souladu s § 22 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, žádost provozovatele pohřebiště Obce Praskačka, IČO 00269352 o vydání 

stanoviska k tlecí době pohřebiště. 

 

Po zhodnocení zdravotního rizika vydává KHS toto stanovisko: 

 

 

S navrženou tlecí dobou v délce 10 let pro pohřebiště v obci Praskačka 

 

s e  s o u h l a s í. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 30.6.2020 obdržela KHS žádost provozovatele pohřebiště Obce Praskačka, IČO 00269352            

o vydání stanoviska k tlecí době v délce 10 pro pohřebiště v obci Praskačka. 

 

Vzhledem k tomu, že navržená tlecí doba 10 let pro pohřebiště v obci Praskačka v předloženém 

hydrogeologickém posudku, který je zpracovaný panem Vladimírem Bělohradským, Geologické 

práce, Mikulášská 622, 460 01 Liberec 4, IČO 12024881, A.č. 02 176 je v souladu s požadavky § 22 

odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno výše 

uvedené stanovisko. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 
                                                                                oddělení hygieny obecné a komunální 

                                                                                            pracoviště Hradec Králové 

 

 

Příloha: Posouzení hydrogeologické situace pohřebiště Obce Praskačka – vrácena žadateli 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

Irena Čejková 

odborný referent 
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