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Rozhodnutí 

 
Účastník řízení:  
Obec Rančířov, IČO 00839574, se sídlem Rančířov 36, 586 01 Jihlava 
 

 
 Výrok 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (dále jen 
„krajský úřad“), jako správní orgán příslušný podle § 30 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pohřebnictví“), rozhodl ve věci návrhu obce Rančířov, IČO 00839574, se sídlem Rančířov 36, 
586 01 Jihlava (dále jen „obec Rančířov“), ze dne 9. 2. 2021 na udělení souhlasu s řádem 
veřejného pohřebiště na pozemku parc. č. 80/4 v k. ú. Rančířov, takto:  

 
 

Podle § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví se vydává souhlas s řádem veřejného 

pohřebiště. 

 
 

Odůvodnění 
 

Obec Rančířov je provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště na pozemku parc. č. 80/4 
v k. ú. Rančířov a krajskému úřadu dne 9. 2. 2021 předložila návrh na vydání souhlasu s novým 
řádem tohoto veřejného pohřebiště. Důvodem pro vydání nového řádu veřejného pohřebiště je 
povinnost zakotvená v čl. II bodu 9 zákona č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon o 
pohřebnictví a další související zákony, podle kterého je povinností provozovatele pohřebiště 
uvést řád veřejného pohřebiště do souladu se zákonem o pohřebnictví do 1. 9. 2020. Poslední 
souhlas s řádem uvedeného veřejného pohřebiště byl vydán krajským úřadem dne 28. 1. 2011 
pod č.j. KUJI 7552/2011. 
    
Podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví je k provozování veřejného pohřebiště 
a změnám řádu nutný předchozí souhlas územně příslušného krajského úřadu. Souhlas 
krajského úřadu může být vydán za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován 
v souladu s požadavky stanovenými zákonem o pohřebnictví.  
 
Krajský úřad po posouzení věci dospěl k závěru, že nově vypracovaný řád veřejného pohřebiště 
je v souladu se zákonem o pohřebnictví a má veškeré náležitosti vyplývající z § 19 odst. 2 
tohoto zákona, proto o návrhu na udělení souhlasu s řádem veřejného pohřebiště rozhodl tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Tímto souhlasem se ruší předchozí souhlas s řádem veřejného pohřebiště vydaný krajským 
úřadem dne 28. 1. 2011 pod č.j. KUJI 7552/2011. 
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Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení k Ministerstvu pro místní rozvoj, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, oddělení právního a krajského živnostenského úřadu (Žižkova 57, 587 33 Jihlava). 

 
 
 
V Jihlavě, dne 11. 2. 2021 
 
 

 
Mgr. Karel Kotrba, MSc. 
vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu 
podepsáno elektronicky 
 
 

 
 

 

Rozdělovník:  

- Obec Rančířov 

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Územní pracoviště Jihlava 
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