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Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 

PRAVIDLA PRO SVĚŘENÍ HROBOVÉHO MÍSTA DO PÉČE STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
PARDUBICE 

 
 

Čl. I 
1. Označení  hrobového  místa  termínem  „Hrob  v  péči  města  Pardubic“  je  zvláštním 

projevem úcty statutárního města Pardubic zesnulým osobnostem, jejichž činnost byla 

mimořádně  společensky prospěšná a  všeobecně uznávaná a  jejichž hrobové místo na 

území  statutárního města  Pardubice  vykazuje  známky  opuštěnosti.    Označit  hrobové 

místo termínem „Hrob v péči města Pardubic“ je možné za níže uvedených podmínek. 

2. Při zajištění péče o “Hrob v péči města Pardubic“ je statutární město Pardubice povinno 

učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobového 

místa, a to způsobem níže uvedeným. 

 
Čl. II 

1. O  zřízení  „Hrobu  v péči  města  Pardubic“  rozhoduje  Zastupitelstvo  města  Pardubic  na 

základě návrhu, a to v případě, že hrobové místo je opuštěné, kdy již není nikdo z rodiny, 

kdo by se o hrobové místo staral nebo nikdo, kdo by o péči o hrobové místo projevoval 

zájem a zároveň není uzavřena nájemní smlouva k příslušnému hrobovému místu. 

2. Opuštěné hrobové místo, které bude prohlášeno za „Hrob v péči města Pardubic“, bude 

označeno termínem „Hrob v péči města Pardubic“ s uvedením jména zesnulého a  jeho 

vyznačením na orientační tabuli hřbitova jako „Hrob v péči města Pardubic“. 

3. Správcem seznamu hrobů v péči města Pardubic je organizace pověřená městem jako 

správce veřejných pohřebišť, v jejíž kompetenci je zajišťování činností v oblasti údržby a 

správy veřejných pohřebišť.  

 

ČI. III 
1. Návrhy  na  zřízení  “Hrobu v péči  města  Pardubic“  mohou  podávat  fyzické  i  právnické 

osoby  bez  omezení  místa  bydliště  či  sídla,  a  to  prostřednictvím  Kanceláře  primátora 

Magistrátu města Pardubic. 

2. Návrh  na  zřízení  Hrobu  v  péči města  Pardubic musí  být  písemný  a  obsahovat  označení 

navrhovatele  (jméno/název,  adresa/sídlo),  jednoznačné  označení  dotčeného  hrobového 

místa,  datum  úmrtí  zesnulé  osoby,  která  je  v předmětném  hrobovém  místě  pohřbena 

(dále jen „zesnulý“), umístění a označení hrobového místa a odůvodnění návrhu. Návrh na 

zřízení  „Hrobu  v  péči  města  Pardubic“  lze  podat  zpravidla  nejdříve  10  let  po  smrti 

zesnulého.  Návrhy  zjevně  neopodstatněné  či  zmatečné  Kancelář  primátora  Magistrátu 

města  Pardubic  vyřadí.  Návrhy  podané  do  30.  září  daného  roku  budou  předloženy 

příslušným orgánům tak, aby konečné rozhodnutí o zřízení „Hrobu v péči města Pardubic“ 

bylo přijato v příslušném kalendářním roce. 
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3. Obdržené  návrhy  předloží  Kancelář  primátora  Magistrátu  města  Pardubic  k posouzení 

příslušným  orgánům,  tedy  Komitétu  pro  udílení  ocenění  města  Pardubic,  Radě  města 

Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic, které  rozhodují o zřízení Hrobu v péči města. 

Prvotní  posouzení  návrhu  spadá  do  kompetencí  Komitétu  pro  udílení  ocenění  města 

Pardubic. 

4. Komitét má povinnost vyjádřit se k jednotlivým návrhům, doporučit nebo nedoporučit je 

ke schválení v radě a zastupitelstvu města. Závěry komitétu mají doporučující charakter a 

budou  předloženy  předsedou  komitétu  k  projednání  v  Radě  a  Zastupitelstvu  města 

Pardubic.   

 
Čl. IV 

1. Po  schválení  zřízení  „Hrobu  v péči města  Pardubic“  svěří  Rada města  Pardubic  péči  o 

hrobové místo do rukou organizace, která je pověřena správou veřejných pohřebišť a je 

schopná  zajistit  nezbytnou  péči,  spočívající  zejména  v  pravidelné  údržbě,  opravě  a 

výzdobě hrobového místa. 

2. Město  dostojí  svému  závazku  péče  o  “Hrob  v péči  města  Pardubic“  následujícím 

způsobem: 

a) pravidelnou  údržbou  a  výzdobu  hrobového  místa  a  hrobového  zařízení 

(periodickým dodáváním květinové výzdoby) k výročí úmrtí  zesnulého a ke dni 

Památky zesnulých)  

b) úhradou  finanční  částky  ve  výši  odpovídající  celoročnímu  nájmu  hrobového 

místa 

3. Veškeré náklady na tuto péči jsou hrazeny z rozpočtu města na základě zvláštní smlouvy 

uzavřené s organizací, která je péčí o “Hrob v péči města Pardubic“ pověřena. 

4. Podrobný návrh rozpočtu na péči o “Hrob v péči města Pardubice“ předkládá organizace 

pověřená péčí o tento hrob každoročně Kanceláři primátora Magistrátu města Pardubic.  

5. Opravy  přesahující  rámec  běžné  údržby  hrobového místa  budou  na  návrh  organizace 

pověřené  péčí  o  „Hrob  v péči  města  Pardubic“  jednotlivě  posuzovány  Radou  města 

Pardubic a budou hrazeny na základě požadavku organizace po projednání a schválení 

Radou města Pardubic.  

 
Čl. V 

1. Statut Hrobu v péči města Pardubic může být odňat po schválení Zastupitelstvem města 

Pardubic v případě hrobu, u kterého dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě 

kterých by ke zřízení „Hrobu v péči města Pardubice“ nedošlo.  

 
 

 
V Pardubicích dne ………………….  
 
 

 
 
……………………………………………… 
Ing. Martin Charvát 
primátor města Pardubic 


