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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 03.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. .../2022, kterým se mění 

Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob" 

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, a v případě schránky v kolumbáriu též 

za podmínky schválení změny Řádu veřejného pohřebiště města Přerov, 

 

2 vydává Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 

udělování označení "Čestný hrob" ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 86. schůzi konané dne 26.5.2022 usnesením č. 3217/86/11/2022 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního 

předpisu č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení 

"Čestný hrob" ve znění dle příloh důvodové zprávy.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora obdržela návrhy na udělení označení "Čestný hrob" a v této souvislosti připravila 

novelizaci Vnitřního předpisu č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob" dle návrhu na 

usnesení.  

 

 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb souhlasí se změnou Pravidel pro udělování označení 

„Čestný hrob“ a navrženým rozšířením pro označení čestných hrobů i o vyhrazená místa v úložišti 

jednotlivých uren (urnové místo, schránka v kolumbáriu) nebo vsypové loučce a doporučil Radě města 

Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy dle návrhu na usnesení. 

Současně Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje projednat navýšení finančních 

prostředků na správu a údržbu čestných hrobů na městském hřbitově v Přerově a Předmostí vzhledem 

ke zvýšení cen stavebních materiálů a souvisejících prací. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob" (dále jen "Pravidla") byl 

schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 11. zasedání konaném dne 16. 11. 2015 usnesením č. 

324/11/8/2015. Podle Pravidel lze rozhodnutím Zastupitelstva města Přerova udělit hrobu na území 

statutárního města Přerova, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky 

prospěšná a všeobecně uznávaná, označení "Čestný hrob". Návrh na udělení uvedeného označení 

mohou podávat zejména občané města Přerova, spolky i jiné právnické osoby, a to prostřednictvím 

Kanceláře primátora. Kancelář primátora předloží návrh k projednání Komisi pro cestovní ruch, 

kulturu a památky, následně je předkládán orgánům města. Správcem seznamu čestných hrobů je 

Odbor správy majetku a komunálních služeb.  

  

Dle Pravidel bylo dosud označeno 36 hrobů jako "Čestný hrob". 

  

Kancelář primátora obdržela 6 nových návrhů na udělení označení "Čestný hrob". V této souvislosti je 

nutná změna původního vnitřního předpisu č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob", 

ve kterém nebyla zapracována možnost označení schránek v kolumbáriu tímto čestným titulem.  

  

Na označení "Čestný hrob" byla navržena hrobová místa s ostatky těchto osob: Stanislav a Josef 

Krátcí, Jan Chmelař a Eva Chmelařová-Siblíková, Pavel Kotas a Věra Kotasová, Sylvestr Pleva, 

Jaroslav Mazáč a Emil Kovařík. Bližší informace o jmenovaných osobnostech jsou uvedeny v Příloze 

č. 1.  

Podle stávajícího znění Pravidel lze podat návrh na označení "Čestný hrob" nejdříve 5 let po smrti 

zemřelého. Mezi návrhy na udělení označení "Čestný hrob" je i návrh na udělení tohoto označení 

hrobu Věry Kotasové, která zemřela v roce 2019, tj. před méně než 5 lety (uložena je spolu s 

manželem, u kterého je podmínka splněna). Vzhledem k tomu je navrhována změna v Pravidlech, že 

ve výjimečných případech lze podat návrh na udělení označení "Čestný hrob" i před uplynutím 

uvedené lhůty.  

  

Mezi návrhy na udělení označení "Čestný hrob" je i návrh na udělení tohoto čestného označení místu 

posledního odpočinku Jana Chmelaře, Evy Chmelařové-Siblíkové a Pavla Kotase a Věry Kotasové. 

Tímto místem jsou schránky v kolumbáriu. Stávající znění Pravidel však umožňuje udělení označení 

"Čestný hrob" pouze v případě hrobů, znění Pravidel je tedy nutné aktualizovat s tím, že udělení 

označení "Čestný hrob" se bude za splnění stanovených podmínek týkat kromě hrobů i vyhrazených 

míst v úložišti jednotlivých uren (urnové místo, schránka v kolumbáriu) nebo na vsypové loučce. V 

této souvislosti bude nutné provést i příslušnou změnu Řádu veřejného pohřebiště města Přerova. 

  

Dále jsou v novém návrhu Pravidel upřesněna ustanovení týkající se slevy z nájemného a služeb 

spojených s nájmem u hrobových míst - nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob 

prohlášený za čestný, přísluší sleva z nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši 50 % u 

jednohrobu, urnového místa a schránky v kolumbáriu a 25 % u dvojhrobu. Zároveň platí, že nájemce 

hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za čestný, je povinen informovat Odbor 



správy majetku a komunálních služeb o záměru převést hrob na jiného nájemce či odstranit náhrobek, 

náhrobní desku, epitafní desku nebo jiné hrobové zařízení či příslušenství hrobového místa. 

  

Účinnost změny Pravidel je navrhována od 1. 7. 2022. 

  

Kancelář primátora obdržela od navrhovatele *** návrh na označení hrobového místa Emila Kovaříka, 

oběti Přerovského povstání, popraveného 1. května 1945 v Olomouci-Lazcích. Pan ***navrhuje 

označit jako "Čestný hrob" urnovou šachtu 01-40-000482, do níž uložil urnu s prstí ze střelnice 

Olomouc-Lazce. Toto hrobové místo ale nesplňuje základní předpoklad Pravidel, kde je vymezeno, že 

hrobem je místo, ve kterém je zemřelý pohřben. Ostatky Emila Kovaříka jsou umístěny na vsypové 

loučce před kolumbáriem na přerovském městském hřbitově a jeho jméno je uvedeno na pomníku u 

vsypové loučky. Tento pomník je veden jako válečný hrob v Centrální evidenci válečných hrobů 

Ministerstva obrany České republiky. Z výše uvedených důvodů nemůže být navrhovateli vyhověno a 

urnová šachta nemůže být označena jako "Čestný hrob". 

  

Kancelář primátora ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb navrhuje označit 

vsypovou loučku s uvedením jmen pohřbených osob jako hrob válečný. Jméno Emila Kovaříka i 

všech dalších padlých, uvedených na pamětních deskách, bude vyznačeno na drobné informační 

tabulce přístupné z hlavní přístupové komunikace. 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky projednala předložené návrhy na udělení označení 

"Čestný hrob" osobnostem uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy a doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit navrhované osobnosti.  

 

 


