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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Vážený pane inženýre,
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám k Vaší doplňující žádosti o informace ze dne 15.2.2022:
Děkuji za odpověď obratem, přesto se chci ujistit, zda jsem z ní správně pochopil, že v letech 20192021 ve shora uvedených pohřebištích:

1. byla pronajímána pouze prázdná hrobová místa,
2. na žádném hrobovém místě, které bylo v letech 2019-2021 pronajato, nebyl převzat
městem Chomutov žádný náhrobek jako věc opuštěná, neboť se jednalo výhradně o
prázdná hrobová místa bez náhrobků,
3. z žádného hrobového místa, ať jde o místa pronajatá nebo místa, kde k žádné
změně užívání nebo nájmu nedošlo, nebyl správou hřbitovů odstraněn žádný
náhrobek z důvodu špatného technického stavu, neuhrazených poplatků, prodeje
apod.,
4. žádný náhrobek či jiné hrobové zařízení nebylo evidováno jako věc opuštěná a
nebylo vyžádáno žádné doporučení Oblastního muzea ve smyslu dohodnutého
poradního dohledu.
K poslednímu bodu prosím o informaci, jak bylo kromě dvou realizovaných oprav naloženo
s ostatními 15 hroby, ke kterým bylo takové doporučení vyžádáno v r. 2019.
sděluje následující:
Požadovanými informacemi disponují TSmCH, konkrétně vedoucí Pohřební služby a Správy a údržby
hřbitovů pan
r, který na základě Vaší žádosti zasílá odpověď povinnému subjektu. S ohledem
na zdárné získání Vámi požadovaných informací povinný subjekt navrhuje, zda by nebylo vhodnější
a hlavně rychlejší kontaktovat přímo vedoucího PS a SH TsmCH a domluvit se na poskytnutí
informací s ním.
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Povinný subjekt se nikterak nezříká své povinnosti informace poskytovat a samozřejmě je možné
pokračovat v žádostech u povinného subjektu, který si odpovědi vyžádá a mechanicky předá
žadateli. Nicméně s možností, že poskytnuté informace budou odpověďmi na Vaše dotazy, ale
nepostihnou celou podstatu toho, co se pod dotazem skrývá. A právě tomu by se dalo předejít
komunikací s vedoucím PS a SH TsmCH.
K samotným dotazům přikládáme odpověď vedoucího PS a SH TsmCH:
1. Je nutné si uvědomit, že hlavní hřbitov v Chomutově je již přes 150 let stár a tudíž nikdy se
nepronajímá pouze prázdné místo. Místa byla vždy obsazena, vždy v místech byl někdo
pohřben. K vedení Správy hřbitova je použit platný řád hřbitova a zákon o pohřebnictví.
2. V posledních letech 2020 nebyl předán městu Chomutov žádný náhrobek. Poslední předání bylo
v roce 2019, popsáno minule.
3. Správa hřbitova odstraňuje pouze hřbitovní zařízení při obnově nových míst, nebo zbytky
rozpadlých rámů nebo zbytků pomníků v souvislosti s ukončením nájmu hrob. míst
z generativních důvodů.
4. O žádném náhrobku jako opuštěném nebylo s muzeem jednáno.
V roce 2019 bylo na komisi, kde byl pan
přítomen, projednána oprava dvou dříve
zmíněných hrobů /Anders a Leidl/. Další komise nebyla svolána/ byla pandemie covidu od roku
2020 do nynějška/. Další opravy mohou být plánovány po dalším upozornění majitelů na zaplacení
pronájmu a zjištění opuštěnosti hrobu. Seznam dalších vybraných náhrobků však není, Muzeum
vydalo brožurku Zahrada zelená, ale žádný seznam náhrobků na opravu se ke mně nedostal ani od
muzea ani pana
Poznámka ke hřbitovu v ul. El. Krásnohorské – již v roce 2006 byla zpracována studie ve stupni
projektu dle našich podkladů Ing. arch. Vratislavem Štelzigem, který měl velké zkušenosti jak
s pohřebními stavbami, tak i hřbitovy. Tento projekt řeší levou stranu hřbitova a je to rozšíření
kapacit hřbitova v ul. El. Krásnohorské.

Mgr. David Kuhn
odbor interní audit – právní oddělení
statutární město Chomutov
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