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Zastupitelstvo města Chropyně 
 

1. Název materiálu Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č.2/2014 Řád veřejného pohře-
biště v Chropyni a Plešovci  

2. Pořadové číslo/datum zasedání 2 / 15. prosince 2014 

3. Předkladatel Ing. Vladimír Blažek – člen RM 

4. Zpracovatel Pavla Přikrylová – ekonomka SMM Chropyně, p. o.  

5. Obsah - důvodová zpráva  
- návrh usnesení 
- příloha č. 0322-14ZM-P01 – Obecně závazná vyhláška č. 5/2014… 
 

6. Počet listů celkem Počet listů A4:      1 Počet listů A3: 0 

7. Materiál projednán  
 

8. Soulad s právními předpisy Bez vazby 
 

9. Soulad s rozpočtem města bez vazby 

10. Dotčený odbor/instituce Zastupitelstvo města Chropyně 

11. K projednání doporučeno přizvat  

12. Následné rozhodnutí schválení Zastupitelstvem města Chropyně 

 
Důvodová zpráva: 

 
 

Správa majetku města Chropyně, p.o. předkládá Zastupitelstvu města  ke schválení Obecně 
závaznou vyhlášku č.5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2003 „Řád veřej-
ného pohřebiště v Chropyni a Plešovci“.  

Dle doporučení Ministerstva vnitra není možné vydávat provozní řády zařízení, jako jsou kou-
paliště, knihovny, pískoviště a hřbitovy, formou obecně závazné vyhlášky. Z tohoto důvodu je 
nutné vyhlášku č. 2/2014 schválenou v září letošního roku zrušit. V případě veřejných pohře-
bišť má provozovatel povinnost vydat pohřební řád. Tato povinnost je zakotvena  v § 19 záko-
na č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Na základě upozornění Ministerstva vnitra, ve kterém upozorňují, že není vhodné řád pohře-
biště vydávat jako obecně závaznou vyhlášku, ale jinou formou. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

 Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 2/2014 – Řád veřejného pohřebiště v Chropyni a Plešovci, 

 



 

MĚSTO CHROPYNĚ 
 

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2014, kterou se 
zrušuje Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2004 – 

Řád veřejného pohřebiště v Chropyni a Plešovci 
 

 

Zastupitelstvo města Chropyně usnesením číslo ZM xxx/2/2014 ze dne 15. prosince 2014 vydává 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Článek 1 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2014 – Řád veřejného pohřebiště v Chropyni a 
Plešovci.  

 

 

Článek 2 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Ing. Jiří Rosecký 
starostka města místostarosta města 
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