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Název bodu jednání:
Výsledek kontroly na úseku pohřebnictví provedené u města Příbram.
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Text usnesení RM:
Rada

I. d o p o r u č u j e
vzít na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti města Příbram na úseku
pohřebnictví uvedený v protokolu ze dne 26.11.2018.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 28.01.2019.

Napsala:

Mgr. Barbora Vacková

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Příbram
bere

na vědomí

výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti města Příbram na úseku pohřebnictví uvedený
v protokolu ze dne 26.11.2018.

Důvodová zpráva:
Krajský úřad Středočeského kraje, prostřednictvím pracovnice oddělení správních agend provedl
dne 31.10.2018 kontrolu na úseku pohřebnictví v přenesené i samostatné působnosti.
Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších
předpisů; vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a také dodržování
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve věcech žádostí o poskytnutí informací vztahujících se k agendě pohřebnictví.
Protokol o kontrole výkonu přenesené i samostatné působnosti provedené u města Příbram
ze dne 26.11.2018 obsahuje (kromě jiného) kontrolní zjištění, která jsou rozdělena
na samostatnou působnost (Řád veřejného pohřebiště, evidence související s provozováním veřejného
pohřebiště a plnění povinností dle § 20 zákona o pohřebnictví) a přenesenou působnost (plnění
povinnosti zajistit slušné pohřebení – realizovat tzv. sociální pohřby a poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.)
Závěrem je konstatováno, že provozovatel je povinen upravit obsah řádu veřejného pohřebiště
tak, aby byl v souladu s platnou právní úpravou, do tří let od 01.09.2017
po předchozím souhlasu krajského úřadu (§18 odst. 3 zákona o pohřebnictví).

V rámci poučení byla kontrolovaná osoba seznámena s možností podat námitky proti kontrolnímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole, včetně lhůty a formy podání. V rámci poučení také bylo stanoveno,
že starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva obce seznámí
zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly na úseku samostatné působnosti.

Stanovisko odboru:
OSVZ doporučuje ZM přijmout výše uvedené usnesení, které naplní povinnost danou Protokolem
o provedené kontrole na úseku pohřebnictví u města Příbram.

Příloha: Protokol o provedené kontrole

