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Název návrhu:

Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v péči města

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje udělení označení „Čestný hrob“ hrobům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy 
za podmínky, že s udělením tohoto označení bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci 
příslušného hrobového místa, je-li znám/jsou-li známi,

2 schvaluje Vnitřní předpis č. …/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob" ve znění 
dle přílohy č. 3 důvodové zprávy,

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb nemá k uvedenému materiálu připomínek.

Kancelář primátora

KP souhlasí s předloženým návrhem.

Rada města Přerova

Rada města Přerova po projednání 1. 10. 2015 na své 27. schůzi v souladu s usnesením 
837/27/10/2015 předkládá návrh Zastupitelstvu.



Důvodová zpráva:

Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v péči města

Pracovní skupina byla jmenována 9. 4. 2015 na 14. schůzi Rady města. Jejím úkolem bylo vypracovat 
seznam hrobů osobností, které se významným způsobem zapsaly do historie města a zasluhují, aby 
bylo o místo jejich odpočinku vzhledem k jejich historickému významu náležitě postaráno.

Svou činností navázala současná pracovní skupina na práci dvou pracovních skupin, které se touto 
problematikou krátce zabývaly v minulém roce. Na počátku své činnosti měla pracovní skupina k 
dispozici zpracovaný seznam hrobů 49 osobností z dubna 2014. Po revizi tohoto seznamu se členové 
pracovní skupiny shodli se na tom, že všechny v něm uvedené osobnosti zasluhují, aby byla místům 
jejich posledního odpočinku věnována zvýšená pozornost. 

Ze seznamu hrobů navržených na označení "Čestný hrob" byly po revizi vyjmuty pouze hroby 
osobností, které se angažovaly v odboji nebo byly válečnými obětmi, protože jejich hroby již nesou 
status „Válečný hrob“ a péče o ně je dána zákonem. Rada města na své 27. schůzi, která se konala 1. 
10. 2015, doplnila do seznamu hrobů navržených na označení "Čestný hrob" jméno pedagoga, 
ochotnického herce a zpěváka Raimunda Štimpla.

Rada města podává Zastupitelstvu návrh na schválení zpracovaného seznamu hrobů navržených na 
označení „Čestný hrob“, který je přiložen k tomuto materiálu v příloze č. 1.

Kompletní přehled hrobů navržených na označení „Čestný hrob“ i „Válečných hrobů“ je přiložen k 
tomuto materiálu v příloze č. 2.

Spolu s vyhlášením "Čestného hrobu" osobnosti, která se významným způsobem zapsala do historie 
Přerova, vyvstává, dle mínění členů pracovní skupiny, také nutnost, aby byl tento hrob důstojně 
opraven, patřičně udržován a vzhledem k jeho historickému významu také viditelně označen. 

Za tímto účelem vypracovali pracovníci TSMPr přehled nákladů potřebných k opravě a údržbě 
„Čestných“ i „Válečných hrobů“. 
Částka na opravy a renovace hrobů je předběžně odhadována na 127 000 korun a na roční údržbu na 
42 000 korun. Je přitom zohledněno i to, že někteří nájemci hrobových míst o hroby náležitě pečují. 
Tato částka tedy obsahuje pouze náklady na údržbu těch hrobů, které patřičnou péči nemají. 

V nákladech spojených s ustanovením „Čestných hrobů" bude potřeba pamatovat také na důstojné 
označení, jak na hrobu samotném, tak i na informačních tabulích, které by měly být umístěny v areálu 
hřbitova, aby informovaly návštěvníky o tom, kde se významné hroby nacházejí. Pracovní skupina 
navrhuje, aby hroby se statusem „Čestný hrob“ i „Válečný hrob“ byly označeny stejným způsobem -
tj. cedulkou z kvalitního materiálu s informací jedná-li se o hrob „Čestný“ či „Válečný“ a jménem 
osobnosti (popřípadě osobností), díky které hrob tento status získal.
Vzhledem k rozlehlosti městského hřbitova navrhuje pracovní skupina v jeho areálu umístit dvě 
informační tabule, kde bude přesně vyznačena poloha významných hrobů. Jedna menší tabule by měla 
být umístěna také na hřbitově v Předmostí, kde se také nacházejí významné hroby z navrženého 
seznamu.

Průzkumem trhu bylo zjištěno, že cena za výrobu gravírovaných cedulek z tvrzeného plastu s 
označením "Čestný hrob" a "Válečný hrob" s uvedením jména osobnosti činí cca 475 korun za kus, 
dvou velkých informačních tabulí cca 6 300 korun a jedné menší cca 1 110 korun. Odhadovaná 
celková částka na výrobu cedulek a tabulí činí zhruba 30 000 korun bez DPH.

Rada města uložila odboru ekonomiky při přípravě rozpočtu na rok 2016 vyčlenit částku ve výši 200 
000 korun za účelem oprav, roční údržby a výroby cedulek a informačních tabulí pro zřízené „Čestné 
hroby“ a „Válečné hroby“.



Pracovní skupina také navrhuje, aby byla nájemcům hrobů ze statusem "Čestný hrob" a "Válečný 
hrob" udělena sleva z nájmu, a to ve výši 50 % u jednohrobu a urnového místa a 25 % u dvojhrobu. 
Udělení slevy z nájmu je zapracováno do vnitřního předpisu Pravidla pro udělení označení „Čestný 
hrob“ a předběžně schváleno Radou města.

Rada města také podává Zastupitelstvu návrh ke schválení vnitřního předpisu Pravidla pro udělení 
označení „Čestný hrob“, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Dle navržených pravidel pro udělení označení "Čestný hrob" musí nájemce hrobového místa s tímto 
označením souhlasit. Bez jeho souhlasu nemůže být hrob prohlášen "Čestným hrobem".

Po schválení předpisů budou dotčené odbory MMPr ve spolupráci s TSMPr oslovovat nájemce 
hrobových míst ohledně souhlasu s označením "Čestného hrobu". Souborný materiál dle předloženého 
seznamu bude po získání souhlasů nájemců předložen do orgánů města.

Seznam příloh
Příloha č. 1 (Seznam hrobů navržených na označení "Čestný hrob")
Příloha č. 2 (Seznam hrobů navržených na označení "Čestný hrob" a "Válečné hroby")
Příloha č. 3 (Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob")


