
Žádost o poskytnutí informace 
(dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 

 
                                          
Žadatel ……………………………………………………………………………………. 
                          (jméno, příjmení, titul, u právnické osoby obchodní jméno) 
 
Datum narození:               
                                            
Adresa/sídlo……………………………………………………………………………….. 
 
                                                                          
Telefon …………………………….                   e-mail…………………………………… 
 
Požadovaná informace (charakteristika)                                                                       
Má Městská část Praha  13  Řád pohřebiště 
Právní podmínky dle ust. zák. o pohřebnictví   a   smluvní   podmínky   provozovatele   a 
nájemce hrobového místa  
Způsob poskytnutí  informace (vyznačte zvolený způsob) 
 

a) zaslat  na adresu……………………………………………………………………… 
b) jiný způsob (e-mailem, faxem,      

telefonicky)………………………datovou schránkou.............……………………… 
c) k osobnímu vyzvednutí v budově ÚMČ dle pokynu zpracovatele 

 
 
23. června 2020                                                                             

                                                       
                datum                                                                                              podpis 
 
 
Žádost za Úřad města přijal : 
 
…................................................................................................................................................... 
datum, jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce, odbor Úřadu                    podpis 
 
Převzal……………………………………..               Datum…………………………………... 
 
Určeno ke zpracování………………………………… 
 
Převzato zpracovatelem………………………………. 
Pozn.: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost 
formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní  
do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím zamítnutí. 
 
Žadatel může být v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude  
požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti. 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 

Odbor majetkový, bytový a investiční 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. I ZE DNE 
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24.06.2020 

NAŠE ZNAČKA 
P13-28178/2020 

VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
25.06.2020 

 
 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13,odbor MBAI obdržel dne 24.06.2020 Vaší žádost 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu lc informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lnfZ") , v níž žádáte poskytnutí informace o veřejných pohřebištích ve 
správě MČ Praha 13.. 

 
 

V souladu s ustanovením § 14 „InfZ" Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující 
formě: 

 
• V příloze Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy týkající se veřejných pohřebišť (1 strana) 

 
• Podle  ustanovení   §   5  odst.  3  „InfZ"  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 
 
 
Ing. Renáta Uramová 
vedoucí odboru MBAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

 

IČ: 00241687  
DIČ: CZ00241687 

 
Tel. ústředna: 
235 011111 

 

epodatelna@praha13.cz 
ID datové schránky: zv6bsur 

www.praha13.cz 

 

 

 

mailto:epodatelna@praha13.cz
http://www.praha13.cz/


1/ Provozní řád veřejného pohřebiště je upraven a schvalován v souladu se zákonem č. 
256/2001 ve znění pozdějších předpisů 

 
21  Provozní řád veřejného pohřebiště se upravuje na základě změny platných právních 

předpisů 
 
31  Provozovatelem veřejných pohřebišť  na území městské části Praha 13 je obec 

v samostatné působnosti 
 

Tlecí doba a uložení ostatků se řídí zákonem č.256/2001 Sb ve znění pozdějších 
předpisů a  zákonem č. 122/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 
41 Nájemce hrobového místa musí dodržovat všechny podmínky dané zákonem č. 256/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a obecnými právními předpisy 
 

Max. ceny  za nájem hrobového místa a související služby jsou stanoveny cenovým 
výměrem   MF  ČR ,  na veřejných pohřebištích, která jsou provozována městskou částí 
Praha 13 jsou ceny za nájem hrobového místa stanoveny na 120,-Kč/m2/rok + služby 

 
Ceník má k dispozici správce hřbitova 

 
51  Městská část Praha 13, jako provozovatel veřejného pohřebiště, uzavírá nájemní smlouvu 

na dobu určitou 1O let. 
 

Nájemní smlouva je uzavírána v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. ve znění 
pozdějších  předpisů a  zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 
61 Dětem do 1O let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělých, zvířata mají zákaz 

vstupu 
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