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Datum:

21. 6. 2021

Obec Kočí
Kočí 92
538 61 Kočí

Vydání souhlasu se změnou řádu veřejného pohřebiště vydaného obcí Kočí
Obec Kočí v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pohřebnictví“), podala dne 15. 6. 2021 žádost o vydání souhlasu ke změnám řádu
veřejného pohřebiště pro veřejné pohřebiště v obci Kočí na pozemkové parcele č. 1702
v k. ú. Kočí.
Krajský úřad podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví

vydává
souhlas ke změnám řádu veřejného

pohřebiště

pro obec Kočí.

Zdůvodnění souhlasu:

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění
pozdějších předpisů podala dne 15. 6. 2021 obec Kočí žádost o vydání souhlasu
ke změnám řádu veřejného pohřebiště v obci Kočí na pohřebišti na výše uvedené
pozemkové parcele.
Podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví je ke změnám řádu veřejného
pohřebiště nutný předchozí souhlas územně příslušného krajského úřadu. Souhlas krajského
úřadu může být vydán za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován
v souladu s požadavky stanovenými zákonem o pohřebnictví a dle § 18 odst. 4.





Krajský úřad po posouzení všech shromážděných podkladů dospěl k závěru, že předložený
řád veřejného pohřebiště v obci Kočí byl vypracován v souladu s ustanovením § 18
odst. 3 zákona
o pohřebnictví a na základě této skutečnosti vydal souhlas
se změnami řádu pohřebiště pro veřejné pohřebiště v obci Kočí.
Současně se na Vás obracíme se žádostí o zaslání platného znění schváleného řádu
veřejného pohřebiště.

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje
v z. Mgr. Pavel Kotyz
vedoucí oddělení územního plánování
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