
Vnitřní předpis č. ……/2015 

Pravidla pro udělování označení „Čestný hrob“ 

Zastupitelstvo města Přerova na svém ….. zasedání konaném dne ………….. usnesením č. 

…………………………vydává tento vnitřní předpis: 

 

Článek I. 

Udělování označení „Čestný hrob“ 

 

1) Hrob na území statutárního města Přerova, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož 

činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné 

rozhodnutím Zastupitelstva města Přerova prohlásit za „Čestný hrob“. 

2) Hrob, který bude prohlášen čestným hrobem, bude označen jako „Čestný hrob“ 

s uvedením jména zemřelého a vyznačen na orientační tabuli hřbitova jako „Čestný 

hrob“. 

 

Článek II. 

Návrh na označení „Čestný hrob“ 

 

1) Označení „Čestný hrob“ je udělováno na základě písemného návrhu, který mohou 

podávat zejména občané města Přerova, jakož i spolky či jiné právnické osoby, a to 

prostřednictvím Kanceláře primátora. Kancelář primátora předloží návrh k projednání 

Komisi pro cestovní ruch a kulturu. Návrh dále projedná Rada města Přerova, která 

předloží návrh na udělení označení „Čestný hrob“ Zastupitelstvu města Přerova 

k rozhodnutí. Správcem seznamu čestných hrobů je Odbor správy majetku a 

komunálních služeb Magistrátu města Přerova, v jehož kompetenci je zajišťování 

činností v oblasti údržby a správy veřejných pohřebišť. 

2) Návrh na udělení označení „Čestný hrob“ musí obsahovat jméno, příjmení zemřelého 

a jeho bydliště, je-li známo, a zdůvodnění návrhu.  

3) Návrh na udělení označení „Čestný hrob“ lze podat nejdříve 5 let po smrti zemřelého. 

4) K udělení označení „Čestný hrob“ je třeba souhlasu ze strany nájemce (nájemců) 

příslušného hrobového místa, je-li znám. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti nájemce čestného hrobu 

 

1) Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za čestný, přísluší 

sleva z nájmu ve výši 50% u jednohrobu a urnového místa a 25% u dvojhrobu. 

2) Nájemce hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za čestný, je povinen 

informovat Odbor správy majetku a komunálních služeb o záměru převést na jiného či 

odstranit náhrobek, náhrobní desku nebo jiné hrobové zařízení či příslušenství 

hrobového místa. 

3) V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený 

za čestný, neprojeví zájem nájemci hrobu nebo v případě, že hrob vykazuje znaky 

opuštěnosti, je statutární město Přerov povinno učinit na své náklady opatření 

směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu. 

 



Článek IV. 

Odnětí označení „Čestný hrob“ 

 

Označení „Čestný hrob“ může být odňato na základě návrhu člena Zastupitelstva 

města Přerova po schválení Zastupitelstvem města Přerova v případě hrobu zemřelého, 

u kterého dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení 

označení „Čestný hrob“ nedošlo.  

 

 Článek V. 

Účinnost 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.1.2016. 

 

 

 

 

 

V Přerově dne …………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………    ……………………………. 

        Mgr. Vladimír Puchalský          Ing. Petr Měřínský 

                  primátor            náměstek primátora 

 

 

 

 

Za správnost: Kancelář tajemníka 


