
 

 
 

            
      Obecní úřad Hlízov 
      Hlízov 164     
      285 32 Hlízov   
 
Naše sp.zn. 0465/IK    V Jablonci nad Nisou, dne 24.1.2023 
 
 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informace 

 

Vážení, 

 dovoluji si Vám oznámit, že jsem převzala právní zastoupení pana Ladislava Kopala, 
IČO: 10423991, se sídlem Větrná 935/4, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen „klient“), ve 
věci poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění. Plnou moc přikládám v příloze. 
 
 Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů, v platném znění, dle ustanovení § 16 odst. 1 provozujete veřejné pohřebiště 
v samostatné působnosti obce, tak v případě, že dle § 18 odst. 1 provozování pohřebiště 
zahrnuje zejména výkopové práce související s pohřbením a exhumací, správu a údržbu 
veřejného pohřebiště, pronájem hrobových míst a vedení související evidence, kdy dle odst. 2 
lze zajistit provozování prostřednictvím jiné právnické nebo podnikající fyzické osoby, tak je 
zapotřebí vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště. 
 
 Pan Pavel Navrátil, trvale bytem Lhotecká 156, 280 02 Ovčáry vystupuje jako 
podnikající osoba, a to Pohřební služba Navrátil, Pohřební služba Sázava, Pohřební služba 
Uhlířské Janovice a Pohřební služba Kutná Hora, pod IČO: 052 60 809, přičemž toto patří 
společnosti Gravedigger s,r,o. Pan Navrátil nemá živnostenské oprávnění dle živnostenského 
zákona a není společníkem žádné obchodní korporace, přičemž nabízí hotové pomníky, staví 
hrobky, provádí hrobnické práce, údržbu pomníků a jiné obdobné práce a rovněž nabízí 
dodávku pohřebního kočáru s koňmi, a to vše prostřednictvím cedulek a webových stránek: 
www.pohrbysazava.cz, e-mail: info@pohrbysazava.cz, tel: 773 315 008 nebo 603 895 250. 
 
 S ohledem na shora uvedené se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací, 
neboť dle § 19 odst. 1, § 20 písm. c) a § 21 odst. 1 a 2 a násl. zákona č. 256/2002 Sb., o 
pohřebnictví je provozovatel povinen vést evidenci související s provozováním veřejného 
pohřebiště ve formě svázané knihy, a to poskytnutí následujících informací: 
 



1) Uzavřel správní orgán nebo provozovatel pohřebiště smlouvu či vydal souhlas 
s prováděním kamenických prací na veřejném pohřebišti Vaší obce nebo opravy 
případně čištění pomníků, opravy či zhotovení nápisů na hrobech a hrobkách pro 
pana Pavla Navrátila nebo společnost Gravedigger s.r.o? 

2) Vydal správce pohřebiště ve Vašem městě v souladu se hřbitovním řádem souhlas 
s výstavbou nového pomníku (hrobu) nebo hrobky pro pana Pavla Navrátila nebo 
společnost Gravedigger s.r.o? 

3) Eviduje správce pohřebiště ve Vašem městě dle hřbitovního řádu provádění 
hrobnických prací, a to otevírání hrobek, výkopy hrobů, exhumace apod. panem 
Pavlem Navrátilem nebo společností Gravedigger s.r.o? 

4) Udělil správce pohřebiště ve Vašem městě souhlas s provozem smutečního 
(pohřebního) kočáru poskytovaného panem Navrátilem nebo společnost Gravedigger 
s.r.o? 

5) Poskytnout informace žádám za roky 2020, 2021 a 2022, a to v zákonem stanovené 
lhůtě. 

 
  

Děkuji, s úctou 

 

       Mgr. Iveta Kůlová 

 

 

 
 
Příloha: 
Plná moc 
 
 

 


