KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Oddělení právní a
krajského živnostenského úřadu
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Záznam
z metodického pracovního setkání pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností dne 16. 9. 2010

Přítomni: dle prezenční listiny, zástupce MO ČR – ing. Imrich Vetrák
Program: Viz pozvánka
1. Metodické pracovní setkání zahájila a řídila p. Váchová, přivítala přítomné pracovníky
a zástupce MO ČR ing. Vetráka.
2. Zpráva o činnosti na úseku evidence válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb.,
o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za rok 2009 byla zpracována na základě podkladů, které pověření pracovníci zaslali KrÚ.
Zprávu předkládají pracovníci každoročně v termínu do 30. 6., který je nutno vždy
dodržet a podle „osnovy“ v předstihu jim zasílané. Dobře zpracované zprávy byly
zaslány od ORP Humpolec, Jihlava, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě,
Pacov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč a Velké Meziříčí.
3. Evidence válečných hrobů – opravy chyb, doplnění. Pro zpracování roční zprávy jsou
využívány údaje z evidence podle jednotlivých ORP. Vzhledem k tomu, že u některých
ORP nejsou všechny požadované údaje podle zákona do evidence doplněny, seznámila
p. Váchová přítomné pracovníky se stavem jejich evidence. Přehled, ve kterém jsou
uvedeny i nedostatky, které je nutno nejpozději do konce roku 2010 odstranit, je
uveden v samostatné příloze. Jedná se o doplnění údajů o vlastnících buď VH nebo
nemovitostí, doplnění kvalitních fotografií ve správném rozlišení max. 1024 x 768 a max.
vel. 1 MB a pouze ve formátu *.jpg nebo *.bmp, jak je uvedeno v uživatelské příručce na
str. 27/66. Dále je nutné doplnit náklady na péči o VH (uvést roky, i když nejsou uvedeny
žádné náklady).
Rovněž je vhodné doplnit i nové fotografie těch VH, u kterých byla provedena oprava
nebo jejich úprava, na niž byly poskytnuty finanční dotace buď kraje nebo ministerstva
obrany.
Podle podkladů a evidence je zpracován i přehled VH, které by bylo vhodné opravit nebo
upravit. Přehled je rovněž uveden v samostatné příloze.
V evidenci jsou i hroby, jejichž „vlastníci“ jsou fyzické osoby. Jedná se ve většině případů
o hroby, umístěné na veřejných pohřebištích, které jsou podle zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v užívání na
základě smlouvy o nájmu hrobového místa podle výše uvedeného zákona.
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Zákon o válečných hrobech však má zvláštní ustanovení, týkající se rušení nebo
přemístění VH, proto by bylo vhodné tyto „vlastníky“ informovat. V příloze je přiložen
návrh dopisu, který by jednotlivé ORP zaslaly těm osobám, které mají uvedeny jako
„vlastníky“ válečného hrobu. Tento dopis je možné si upravit případně i doplnit podle
vašich potřeb, odeslat ho na dopise s hlavičku vašeho úřadu. Nejedná se samozřejmě
o nějaké nové povinnosti ze strany „vlastníků“, ale pouze o to, aby byli informováni, že
právě jejich hrob je veden v centrální evidenci válečných hrobů. Pokud by „vlastníci“ –
nájemci podle zákona o pohřebnictví neměli zájem, aby jejich hrob byl evidován jako
válečný hrob, je možné v evidenci zatrhnout poznámku „Není VH podle zákona
č. 122/2004 Sb.“ Proto v každém dopise budou uvedeny odkazy na pracovníka ORP
nebo kraje, který pak může konkrétní osobě odpovědět na jeho případné další dotazy a
vysvětlit mu je. Termín pro zaslání dopisů stanoven není, ale bylo by vhodné tuto
informaci rozeslat do konce roku.
Od 1. 1. 2011 dochází zákonem č. 281/2009 ze dne 22. 7. 2009 ke změně v ustanovení
§ 6 zákona o válečných hrobech (jedná se o vybírání a vymáhání pokut) za porušení
zákona. Ruší se odstavec 2, výnosy z pokut budou příjmem orgánu, který ve věci
rozhodoval. Toto sdělení je pouze informativní, protože přestupky a správní delikty u obcí
neřeší asi žádný z pracovníků ORP, který vede evidenci válečných hrobů.
4. Práce v systému evidence, nové funkcionality, nově připravované. Informace k tomu
podal ing. Vetrák. V úvodu informoval o mezivládním jednání komise pro péči o válečné
hroby, které se uskutečnilo ve dnech 6. a 7. 9. 2010. Zástupci ruské strany byli potěšeni
péčí o hroby jejich vojáků, padlých za II. světové války. Předal i poděkování Magistrátu
města Jihlavy, resp. pracovníkům SMJ, kteří zajistili rychlé očištění pomalovaných hrobů
na pohřebišti rudoarmějců.
Přítomným pracovníkům objasnil nové možnosti vyhledávání válečných hrobů (jak v ČR,
tak i v zahraničí), tisku evidenčních listů, provádění hromadných úprav dat o pohřbených
a možnosti vkládání internetových odkazů. Zodpověděl i řadu dotazů k samotné evidenci,
např. opravám údajů u lokalit VH, opravám osob, vkládání fotografií apod. Při té
příležitosti rovněž připomněl, jaké údaje stanoví zákon a do evidence musí být zapsány,
musí být co nejpřesnější. Rovněž u fotografií připomněl dodržování jejich formátu a
velikosti, možnost vložení aktuálních fotek (např. z letního období, kvalitnější provedení).
Přítomné informoval o připravovaných dalších funkcionalitách (např. evidenční karty
válečných hrobů, které vyžadují opravy a úpravy).
5. Na internetových stránkách kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) najdete v sekci Servis
pro obce – Válečné hroby informace k zákonu o válečných hrobech. Na tyto informace
se dostanete také ze stránky www.valecnehroby.army.cz, odkaz Kontakty – kraj
Vysočina.
Závěrem p. Váchová připomněla přítomným možnost navrhnout další osoby nebo obce
na ocenění plaketou za péči o válečné hroby, kterou uděluje Ministerstvo obrany ČR.
Poděkovala p. ing. Vetrákovi za jeho výklad, přítomným za účast a metodické pracovní
setkání ukončila.

Zapsala dne 17. 9. 2010 Jaroslava Váchová, úředník oddělení právního a KŽÚ
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