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souhlas k provozování veřejného pohřebiště na územíobce Rakousy

SoUHLAS
Obec Rakousy, IČO: 00276049,Rakousy 34,5I1 01 Rakousy, v souladu s ustanovením 18 odst. 3
§
zákona Č- 25612001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákoniu, ve znění pozdějšíČhpředpisů
(dále jen ,,zákor o pohřebnictvi"), podalo dne 9. záii2020 Krajskému uřadu Libeieckého
kraje zďdost
o r,Ydání souhlasu k návrhu řádu veřejného pohřebiště, upravujícího podmínky užíváni ap:tovoz na
veřejném pohřebišti Obce Rakousy.

Krajský uřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péčea cestovního ruchu (dále jen
,,správní
orgán"), PřísluŠnýPodle ustanovení § 18 odst. 3 zžú<onao pohřebnicŇí a 158 odst. 1 zikana
§
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen ,,správniřáď'),

vydává
souhlas

§

provozováním a řádem veřejného pohřebiště

Pro veřejné PohřebiŠtě na pozemku p. č. 16I/2 v k. ú. Rakousy (dnrh pozemku ostatní plocha se
způsobem \ryužiti,,pohřebiště"), která se nachéní na územi obce-Rakousý.

odůvodnění:
Krajskému uřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péěe a cestovního ruchu (dále jen
,,sPrávní orgán"), byla v souladu s ustanovením § 18 odst, 3 iákana o pohřebnictví, ve znění
PozdějŠÍchPředPisŮ dne 9. září 2020 doručena žádost Obce Rakousy o vydání souhlasu
s Provozováním veřejného pohřebiště v souladu s novým řádem veřejného pohrebiste pro
veřejné
PohřebiŠtě na pozemku p. ě. 16112 v k. Ú. Rakousy (druh pozemku ostatní plocha se způsobem vwžiti
,,pohřebiště"), která se nachází na územíObce Rakousy.
v
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Schválení řádu veřejného pohřebiště
- Obec Rakous,

Správní ofgán výše uvedený řád pohřebiště vyhodnotil z hlediska souladu s § 19 odst. 2 zákona o
pohřebnicwí. Po posouzení správni orgán konstatuje, že Ťád veřejného pohřebiště obsahuje zákowÉ
požadavky, které stanowje ýše uvedený paragrať.

V souladu

se stanoviskem OkTesního uřadu v Semilech, okresního hygienika č. j.2l9l4863l2002ftls

ze dne 3. prosince 20a2, a hydrogeologickýtn posudkem, ktery vypracoval Vladimír Bělohradský,
Mikulášská 622, 463 11 Liberec, v listopadu 2002, byla tlecí doba na pohřebiŠti stanovena
v minimální délce 10let.

Tlecí doba, uvedená v řádu pohřebiště ie 10 let a byla stanovena na zákJadě výše uvedených
podkladů.

Spráwí orgán po posouzení všech shromážděných podkladů dospě1 k závěru, že předložený řád výše
uvedeného pohřebiště byl vypracován v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona o pohřebnictví a
na základě této skutečnosti vydal souhlas k provozování výše uvedeného veřejného pohřebiště.

PhDr, Mgr. René Brož
vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
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