OBEC VRBICE
Ve Vrbici dne 4.1.2019
Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 24.12.2018, kterou jsme obdrželi dne 27.12.2018, o poskytnutí informace
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
to o podání informace:
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 zajišťuje obec k důslednému dodržování ustanovení dotčených zákonů v popsaných
směrech?
6. Má obec 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 esenciálních zákonných
požadavků?
8. Má obec aktualisovaný řád pohřebiště nebo dosud platný původní řádní pohřebiště ve znění do
31.8.2017 a kde je zveřejněn?
K Vámi požadovaným informacím sdělujeme:
1. Obec vykonává činnosti podle zák. č. 256/2001 dodavateli objednanými podle jiných zákonů,
nikoliv svými zaměstnanci či vlastní společností.
2. Viz bod č. 1
3. Viz bod č. 1
4. Viz bod č. 1
5. Viz bod č. 1
6. Obec nemá ve svém vlastnictví žádné z uvedených zařízení. Veškeré činnosti související s
pohřbíváním jsou zajišťovány externí firmou.
7. Veškeré činnosti související s pohřbíváním jsou zajišťovány externí firmou.
8. Obec Vrbice má dosud platný původní řád pohřebiště, který je k nahlédnutí v kanceláři Obecního
úřadu Vrbice.
S pozdravem
Ludmila Varmužová
referent
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