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ZÁZNAM 
o poskytnutí informace e dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Povinný subjekt zveřejňuje podle ust. § 5 odst. 3 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tento 
záznam o poskytnuté informaci: 
 
žadatel:    xxx 
příjem podání:    23. 11. 2020 
místo a způsob přijetí žádosti: podatelna Obecního úřadu Stará Paka 
     prostřednictvím datové schránky 
ověřování náležitostí:   23. 11. 2020 
přidělení č. j.     23. 11. 2020 
č. j.:     OUSP-1061/2020 
přidělení ke zpracování  23. 11. 2020 
zpracovatel odpovědi:  Jan Herber, starosta 
 
 
průběh řešení žádosti 
převzetí ke zpracování:  25. 11. 2020 
založení spisu:   26. 11. 2020 
spisová značka:   OUSP/AS/17/2020 
zpracování odpovědi:   26. - 27. 11. 2020  
odpověď vypravena:   27. 11. 2020 
 pod č. j.:   OUSP-1081/2020 
 způsobem:   prostřednictvím datové schránky 
zveřejnění umožňující 
dálkový přístup:   27. 11. 2020 
místo přístupu:   www.starapaka.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona/ 
účtovány náklady:   NE 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         Jan Herber 
           starosta  

http://www.starapaka.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona/


ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím 

Číslo spisu:……………………….. 
Číslo jednací:…………………….. 
Datum podání původní žádosti: 
…………………………………….

Žadatel: 
a) Fyzická osoba 
      Jméno a příjmení: … …...……..
      Adresa: …………….. ……........
      Telefon: ………..……  …………..

b) Právnická osoba 
      Obchodní jméno: ………………………….…………………. IČ: ………………………….…
      Jméno a příjmení zástupce pro jednání: ………………………….………………………........
      Adresa: …………………………………………………………………………………………....
      Telefon: ………………………………… E-mail: ……………………………………………....

Žádám obec Obecní ú ad Stará Pakař  Revolu ní 180č  507 91 Stará Paka o poskytnutí informace 
(popis požadované informace): 
……………………………………………………………………………………………………........
Žádám o písemnou odpověď
Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. přiložené přílohy 

Způsob poskytnutí informace (vyznačte zvolený způsob): 

a) zaslat na dobírku na výše uvedenou adresu 

b) k osobnímu vyzvednutí v budově obecního úřadu 

Dne: ....20.11.2020................                     ................................ 

                                                                                                podpis žadatele 

Poučení: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována
příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto
o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí
informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v
žádosti. 

Za Úřad, Podatelna, přijal: 

…...................................................................................................................................................................................

                datum, jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce,                     odbor úřadu, podpis 



                                                                                                                        

Obecní ú ad Stará Pakař

Revolu ní 180č

507 91 Stará Paka 
odbor , 
 

Datum:               Číslo jednací:                 Spisová značka:              Vyřizuje / telefon:                               E-mail: 
20.11.2020                                                                                    
Věc: Dotaz
Počet listů dokumentu:3
Počet listinných příloh:2 Počet listů příloh:2
Počet a druh nelistinných příloh:

Žadatel  FO  –  Fyzická  osoba  (Oprávněná  osoba)   odesílatel   
prostřednictvím systému datových schránek obracím se na vás s prosbou o odpověď. Odpověď
žádám výslovně zaslat v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, viz kontaktní údaje
podatele

Dobrý den obracím se na vás s následující prosbou o odpověď. Má město, obec svou městskou,
obecní policii do které organizace tato složka spadá, jaké jsou celkové náklady na provoz takovéto
organizace, z jakého zdroje město, obec dostává peníze na provoz takovéto organizace. Kolik za rok
2019 až rok 2020 město, obec eviduje dopravních přestupků na pozemních komunikací – kolik
dopravních přestupků město, obec postoupí do správního řízení podle kterého ustanovení zákona se
tyto  přestupky  řeší,  kolik  celkem město,  obec  za  rok  2019;  2020  vybere  peněz  za  pokuty  za
dopravní  přestupky.  Kolik  aktuálně  celkem  má  město,  obec  na  svém  katastrálním  území
železničních přejezdů, které jsou z toho už modernizovány kolik celkem modernizace železničních
přejezdů stála peněz, z jakého zdroje jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů,
elektroinstalace zabezpečení světelné signalizace,  zabezpečení závory.  Kolik má město,  obec na
svém katastrálním území veřejných parků, zeleně a kdo se o tyto přírodní parky stará, jaké jsou
celkové aktuální náklady na prvoz.  Kdy město,  obec instalovalo veřejné osvětlení,  kdy došlo k
modernizaci  veřejného  osvětlení,  kolik  má  město,  obec  sloupů  veřejného  osvětlení  na  svém
katastrálním území eviduje  město,  obec  tuto  položku a  podle  kterého kritéria,  která  společnost
název  a  ičo  pro  město,  obec  instalovala  veřejné  osvětlení  s  kterou  společností  jste  podepsali
smlouvu žádám o zaslání o nahlédnutí smlouvy, jaké jsou celkové fin.náklady pro údržbu veřejného
osvětlení kdo se o údržbu stará 

Poskytovatel  veřejné  dopravy  –  název  a  ičo  společnosti  dopravce  který  pro  obec  zajišťuje
autobusovou dopravu – název a ičo obcí a měst mezi kterými autobusy jezdí obec, město, okres,
kraj  pokud  sahá  obecní,  městské  katastrální  území  –  se  kterým  dopravcem  má  obec,  město
podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dopravcem za roky
2018; 2019; 2020, jaké vznikly náklady na zaplacení dopravci za tyto roky 

                                                                                                                                                                



Poskytovatel a Dodavatel energií,  voda, elektřina, teplo název a ičo společnosti  který pro obec,
město  dodává energii,  voda,  elektřina,  teplo  pokud sahá ohraničení  obecní,  městské  katastrální
území název obcí a ičo – se kterým dodavatelem energií má obec, město podepsanou smlouvu,
žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dodavatelem energií za roky 1 x smlouva
voda 2018; 1 x smlouva elektřina 2019; 1 x smlouva teplo 2020, jaké vznikly náklady obci, městu
na zaplacení za tyto energie za tyto roky – jsou tyto smlouvy veřejně dostupné a jsou v analogové i
v elektronické formě dostupné umožňující dálkový přístup 

Poskytovatel  a  provozovatel  správa  hřbitova  název  a  ičo  společnosti  který  spravuje  provozuje
hřbitov – název a ičo Poskytovatele pohřební služby - jaký tip smlouvy podepisuje obec, město s
fyzickou osobou hrobové místo, je stanovený nějaký ceník pro hrobové místo, kolik stojí hrobové
místo smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu – žádám o poskytnutí  k nahlédnutí 1 x Řád
veřejného pohřebiště, 1 x vzor smlouvy o hrobové místo, rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí
s městem název právního předpisu který ustanovuje zákon o pohřebnictví 

Školka  a  Škola,  senioři  Poskytovatel  a  Provozovatel  stravování  název  a  ičo  společnosti  která
zajišťuje školní stravování Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory a
ičo Poskytovatele sociální služby, jaký tip sociální služby poskytujete 

Do jaké míry je možné požádat o opis stvrzenky, jakým způsobem se provádí tento úkon, jakým
ustanovením zákona se řídí tento úkon který poskytuje společnost Česká pošta, s. p. Poskytovatel
poštovních služeb 

Na kterých místech katastrálního  území ve kterých ulicích  název ulic  má město,  obec umístěn
zpomalovací retarder (pruh) 

Který  Úřad rozhoduje  o  případném odvolání  na  podkladě  o  postu  při  vyřizování  žádosti  proti
vydanému rozhodnutí 

S pozdravem 

                              

                                                                       
                                                                       

                                                                                                                                                                



Obecní úřad Stará Paka 
Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
 

Spis. zn.: OUSP/AS/17/2020 
Č. j.: OUSP-1080/2020 

Stará Paka dne 27. 11. 2020 
 
Vyřizuje: Jan Herber 
Tel.: 493 798 282 
E-mail: starosta@starapaka.cz 
ID datové schránky: ytha6e6 
 
 
žadatel: 

 
 

ODPOVĚĎ 
na žádost o poskytnutí informací 

 
Dne 23. 11. 2020 obdržela obec Stará Paka prostřednictvím datové schránky Vaši žádost 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon InfZ“). Tuto žádost obec Stará Paka zaevidovala 
pod č. j. OUSP-1061/2020. 
 
Obecní úřad Stará Paka (orgán obce Stará Paka), jakožto povinný subjekt dle ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákona InfZ, v souladu s § 14 odst. 5 zákona InfZ posoudil Vaši žádost a následně 
poskytuje následující informace a kopie dokumentů v členění dle Vašich jednotlivých dotazů: 
 
obecní policie 
Obec Stará Paka nezřídila obecní policii. 
 
přestupky na pozemních komunikacích 
Obec Stará Paka nevykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích 
a neřeší dopravní přestupky (a dopravní nehody) dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich (dříve zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích), zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
železniční přejezdy 
Obec Stará Paka není vlastníkem žádných železničních přejezdů. Železniční přejezdy na 
svém katastrálním území neeviduje. Z veřejně dostupných informačních zdrojů lze část Vámi 
požadovaných údajů dohledat např. zde:  
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/bezpecna-zeleznice/bezpecnost-na-
prejezdech/seznam-prejezdu 
 
Ostatními požadovanými údaji (např. počet modernizovaných přejezdů, výše nákladů na tyto 
modernizace, zdroj financování, elektroinstalace zabezpečení světelné signalizace, 
zabezpečení závorami apod.) obec Stará Paka nedisponuje. 
 
 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/bezpecna-zeleznice/bezpecnost-na-prejezdech/seznam-prejezdu
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/bezpecna-zeleznice/bezpecnost-na-prejezdech/seznam-prejezdu
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veřejné parky, zeleň 
Obec Stará Paka ve svém katastrálním území neeviduje žádný pozemek, který by se dal 
označit jako samostatný „veřejný park“. Obec Stará Paka pečuje o veřejné prostranství, které 
definuje ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jehož součástí je i tzv. „veřejná zeleň“  
 
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. 
 
Údržba zeleně je povětšinou prováděna zaměstnanci obce Stará Paka, pouze v některých 
případech je údržba zeleně provedena jiným (podnikatelským) subjektem. 
 
Aktuální náklady na údržbu zeleně činí k 31. 10. 2020          984 419,43 Kč. 
 
 
veřejné osvětlení 
Obec Stará Paka k instalaci a modernizaci veřejného osvětlení eviduje tyto údaje: 
 
    instalace (rok)  modernizace (rok) 

Stará Paka   1971   1972, 1973, 2001, 2008, 2011, 2020 
místní část Brdo  1986 
místní část Karlov  1984 
místní část Krsmol  1971 
místní část Roškopov  1967   1967, 1972 
místní část Ústí  1986 
 
K dodavatelům instalace veřejného osvětlení obec Stará Paka eviduje tyto údaje: 
 
    dodavatel 

Stará Paka   r. 1971, Energetické závody Hořice, IČO nedohledáno 
místní část Brdo  r. 1986, VČE Hradec Králové, IČO: nedohledáno 
místní část Ústí  r. 1986 VČE Hradec Králové, IČO: nedohledáno 
ostatní místní části  nedohledáno, neevidováno 
 
Smlouvy o instalaci veřejného osvětlení v obci Stará Paka (včetně místních částí) se 
nepodařilo dohledat. Dle požadavku zasíláme jednu smlouvu k modernizaci veřejného 
osvětlení k nahlédnutí (viz příloha č. 001)  
 
Celkový počet sloupů veřejného osvětlení obec Stará Paka na svém katastrálním území 
v současné době neeviduje, část sloupů využívaných pro veřejné osvětlení je ve vlastnictví 
jiného subjektu. V evidenci obce jsou zaznamenány tyto údaje 
 
počet sloupů v evidenci 
Stará Paka     8 
místní část Brdo  21 
místní část Karlov  39 
místní část Krsmol  11 
místní část Ústí  37 
 
 
 
 
 
 



Č. j.: OUSP-1080/2020                  strana 3 
 

 

Celkové náklady na veřejné osvětlení rok 2020 
do 10/2020:           1 137 978,22 Kč. 
 
Obec nemá uzavřenou žádnou servisní smlouvu na opravy a údržbu veřejného osvětlení, 
údržbu a opravy zajišťuje zaměstnanec obce Stará Paka. Dílčí specializované úkony jsou dle 
potřeby zajištěny různými podnikatelskými subjekty.  
 
seznam subjektů : 
RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.       IČO: 25298194 
"EUROP-ELEKTRIK, v.o.s."       IČO:49815075 
ENIKA CZ, s.r.o.        IČO: 28218167 
 
 
veřejná doprava 
Veřejnou dopravu v obci Stará Paka zajišťuje Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové., IČO: 70889546. Podrobnější informace lze získat z veřejně 
dostupných informačních zdrojů např.: 
 
a) 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/verejna-doprava-v-
kralovehradeckem-kraji-114362/ 
 
b) 
www.idos.cz. 
 
c) 
infolinka IDS IREDO na telefonním čísle 491 580 333 
 
d) 
http://uir.cz/obec/573507/Stara-Paka, https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ 
 
přehled přepravců působících v obci Stará Paka: 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.      IČO: 25945408 
České dráhy, a.s.        IČO: 70994226 
KAD spol. s r.o.        IČO: 49812947 
BusLine KHK s.r.o.        IČO: 05666449 
 
seznam obcí a měst (veřejná doprava) 
Město Nová Paka        IČO: 00271888 
Obec Levínská Olešnice       IČO: 00854662 
Obec Roztoky u Jilemnice       IČO: 00276081 
Obec Bělá         IČO: 00275603 
Obec Nová Ves nad Popelkou      IČO: 00275948 
Obec Syřenov         IČO: 00276189 
Obec Úbislavice        IČO: 00272264 
 
 
Obec Stará Paka nemá s žádným přepravcem smluvní vztah (uzavřenou smlouvu). Z tohoto 
důvodu nelze zaslat k nahlédnutí tři smlouvy s dopravcem za roky 2018, 2019, 2020.  
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/verejna-doprava-v-kralovehradeckem-kraji-114362/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/verejna-doprava-v-kralovehradeckem-kraji-114362/
http://www.idos.cz/
http://uir.cz/obec/573507/Stara-Paka
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/
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elektřina, plyn voda, teplo 
K požadavkům ohledně dodávek elektřiny, plynu, vody a tepla: 
 
přehled dodavatelů 
voda:  Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.,   IČO: 60109149 
elektřina: ČEZ Prodej, a.s.,      IČO: 27232433 
plyn:  ČEZ Prodej, a.s.,       IČO: 27232433 
teplo:  obec Stará Paka neodebírá 
 
přehled nákladů 
náklady na spotřebu vody:  do 10/2020         29 230,00 Kč 
     rok 2019         32 765,00 Kč 
     rok 2018         34 476,00 Kč 
náklady na spotřebu elektrické energie: 
     do 10/2020      364 355,07 Kč 
     rok 2019      417 810,45 Kč 
     rok 2018      372 587,50 Kč 
náklady na spotřebu plynu: 
     do 10/2020      152 707,65 Kč 
     rok 2019      130 274,00 Kč 
     rok 2018      107 860,00 Kč 
 
Dle požadavku jsou k odpovědi přiloženy tyto dokumenty: 
 a) kopii smlouvy o dodávkách vody r. 2018    (příloha č. 002) 
 b) kopii smlouvy o dodávkách elektřiny r. 2019  (příloha č. 003) 
 c) smlouvu o dávkách tepla za rok 2020  
  nelze zaslat, neboť obec Stará Paka žádnou 
  takovou smlouvu neuzavřela (teplo neodebírá) 
 
Smlouvy o dodávkách elektřiny, plynu a vody nebyly zveřejněny, jsou evidovány pouze 
v analogové podobě. 
 
 
Pohřebnictví 
Obec Stará Paka není provozovatelem pohřební služby. 
 
V obci Stará Paka není sídlo ani pobočka žádného subjektu, který by provozoval pohřební 
službu. Z veřejně dostupných informačních zdrojů lze dohledat subjekty poskytující pohřební 
služby se sídlem či pobočkou v okolí obce Stará Paka – např.: 
https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Spolecenske-sluzby/Pohrebni-sluzby-a-
krematoria/kraj-kralovehradecky/jicin/2434-stara-paka 
 
Obec Stará Paka, IČO: 00272132, s fyzickou osobou uzavírá „Smlouvu o nájmu hrobového 
místa uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů“. 
 
ceny  
nájem:       7 Kč / 1 m2 / rok 
za služby spojené s nájmem:  23 Kč / 1 m2 / rok 
 
 
 
 
 

https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Spolecenske-sluzby/Pohrebni-sluzby-a-krematoria/kraj-kralovehradecky/jicin/2434-stara-paka
https://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Spolecenske-sluzby/Pohrebni-sluzby-a-krematoria/kraj-kralovehradecky/jicin/2434-stara-paka
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Smlouva o nájmu hrobového místa je uzavírána na dobu 10 let.  
 
Dle požadavku jsou k odpovědi přiloženy tyto dokumenty: 
 a) řád veřejného pohřebiště      (příloha č. 004) 
 b) vzor smlouvy o nájmu hrobového místa   (příloha č. 005) 
 c) souhlas KÚ k provozování veřejného pohřebiště  (příloha č. 006) 
 
Provozování veřejného pohřebiště se řídí zejména zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
školka, škola, senioři 
Obec Stará Paka je zřizovatelem těchto subjektů: 
 
Mateřská škola, Stará Paka       IČO: 75015218 
Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín   IČO: 70890072 
 
Obě uvedené organizace provozují vlastní školní jídelnu. 
 
 
sociální služby 
Obec Stará Paka není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ani zřizovatelem 
jiného poskytovatele sociálních služeb. Poskytování sociálních služeb na území obce Stará 
Paka a okolí lze dohledat ve veřejně dostupných informačních zdrojích např.  
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf
=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-
X6DfH66GjLsPk6ay-
AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+pak
a&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka
&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIg
BogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5 
 
nebo 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do;jsessionid=D36AF356E4C49C5CCFD6AE63
9BC3DDB5.node1?pg=7&zak=&zaok=Ji%C4%8D%C3%ADn&SUBSESSION_ID=16063096
03711_1 
 
opis podací stvrzenky 
Obec Stará Paka na základě „Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.“ poskytuje 
prostřednictvím „provozovny Partner“ ujednané služby České pošty, s.p. třetím osobám. Na 
základě této skutečnosti uvádí, že dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), a dle Poštovních podmínek České pošty se 
při žádosti o opis podací stvrzenky postupuje takto:  
 
Opis podací stvrzenky vyhotoví pracovník přepážky na žádost odesílatele při podání poštovní 
poukázky nebo dodatečně na základě předložení podací stvrzenky nebo jejího druhopisu, na 
tiskopisu „Opis - Druhopis podací stvrzenky“ (tisk. 11-042). Tiskopis se vyplní podle předtisku, 
opatří otiskem denního razítka a podpisem pracovníka. Opis podací stvrzenky může být 
vyhotoven i k jednotlivým položkám podací stvrzenky k poštovní Česká pošta, s.p., se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983, Zapsaný v Obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, spisová značka A7565. Každý jednotlivý opis se zapíše do APOST 
a vybere se cena stanovená ceníkem. 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_csCZ821CZ821&biw=1691&bih=711&sxsrf=ALeKk025sWG27sjTFbGJ8VMCX02nC7FHkg%3A1606309585530&ei=0Va-X6DfH66GjLsPk6ay-AE&q=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&oq=poskytovatel%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby+star%C3%A1+paka&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoHCCMQsAIQJ1CWQVioXWDUamgAcAJ4AIABaIgBogmSAQQxMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBBcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgi_rB4Z3tAhUuA2MBHROTDB84ChDh1QMIDQ&uact=5
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do;jsessionid=D36AF356E4C49C5CCFD6AE639BC3DDB5.node1?pg=7&zak=&zaok=Ji%C4%8D%C3%ADn&SUBSESSION_ID=1606309603711_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do;jsessionid=D36AF356E4C49C5CCFD6AE639BC3DDB5.node1?pg=7&zak=&zaok=Ji%C4%8D%C3%ADn&SUBSESSION_ID=1606309603711_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do;jsessionid=D36AF356E4C49C5CCFD6AE639BC3DDB5.node1?pg=7&zak=&zaok=Ji%C4%8D%C3%ADn&SUBSESSION_ID=1606309603711_1
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Další relevantní informace lze získat z veřejně dostupných informačních zdrojů (např. 
www.ceskaposta.cz, telefon 800 104 410 apod.). 
 
 
zpomalovací retardér 
Obec Stará Paka v rámci svého katastrálního území nemá umístěn žádný zpomalovací 
retardér.  
 
 
Identifikace úřadu pro odvolání 
O odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného 
subjektu, který rozhodnutí vydal. Jedná se o Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 
 
 
Dle požadavku zasíláme zpět kopii Vaší žádosti o poskytnutí informací (včetně přiložené 
přílohy); dále zasíláme kopie doručenky Vašeho podání (viz přílohy č. 007, č. 008 a č. 009). 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Jan Herber  
           starosta 
 
 
 
Přílohy 
příloha č. 001  kopie smlouvy o dílo 
příloha č. 002  kopie smlouvy o dodávkách vody 
příloha č. 003  kopie smlouvy o dodávkách elektřiny 
příloha č. 004  kopie řádu pohřebiště 
příloha č. 005  kopie vzor smlouvy o nájmu hrobového místa 
příloha č. 006  kopie souhlasu KÚ 
příloha č. 007  kopie žádosti o poskytnutí informace včetně přílohy 
příloha č. 008  kopie doručenky (formát zfo) 
příloha č. 009  kopie doručenky (formát pdf) 

http://www.ceskaposta.cz/


SMLOUVA O DÍLO

Obec Stará Paka
se sídlem Obecního úřadu
Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
IČO: 00272132
DIČ: CZ00272132
bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., č. účtu 1160437329/0800
zastoupená: Janem Herberem, starostou obce
(dále jen ,,Objednatel")

a

"EUROP-ELEKTRIK, V.O.S."
Heřmanice 72
509 01 Nová Paka
IČO: 49815075
DIČ: CZ49815075
bankovní spojeni: Flo banka, a.s., č. účtu 2100179406/2010
zastoupená: Jaroslavem Vítkem, statutárním orgánem - společníkem
(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených dIlo: zhotovení veřejného osvětleni v ulici Revoluční, Stará Paka
(spodní Část) dle projektové dokumentace a ,,výpisu materiálu a prací - elektroinstalace", který je
nedIlnou součástí této smlouvy o dílo, dále jen ,,Dílo") a objednatel se zavazuje Dílo převzít
a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čI. || této Smlouvy.

Cena Díla a způsob úhrady
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 327 542,00 KČ
(slovy třistadvacetsedmtisÍcpětsetčtyřicetdvě koruny české) celkem, z toho 270 696,00 KČ základ
daně a 56 846,00 KČ daň z přidané hodnoty. Částka ve výši 327 542,00 Kč bude uhrazena
Objednatelem na účet Zhotovitele č. ú: Flo banka, a.s., č. účtu 2100179406/2010 nejpozději do
15-ti dnů ode dne předáni a převzetí Díla.

2. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na
smluvní pokutě ve výši 0,05 % za každý den prodlenI.
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3. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto
smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 5 % za každých započatých 7 dní prodlení.

III.
Termín zhotoveni díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do
31. 10. 2020.

IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je Dílo prováděno
v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedeni Díla, a to ve lhůtě,
již mu Zhotovitel urči.

3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

"4. Zhotovitel je povinen dodržet při prováděni Díla všechny právni předpisy týkající se
předmětné činnosti.

V.
Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo
zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v či. Ill této smlouvy.

2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

VI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od předání Díla
objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který
předal zhotoviteli podle ČI. Ill této Smlouvy objednatel.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předáni a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
SmluvnMi stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
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VIl.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami.

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ se řidI právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

4. Uzavření této smlouvy o dílo bylo Zastupitelstvem obce Stará Paka schváleno dne
6. 8. 2019 usnesením č. 145/2019 (doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízenI), ve znění pozdějších předpisů).

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuji, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně
a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Stará Paka dne 30. 8. 2019

Příloha:
výpis materiálu a prací - elektroinstalace

za Objednavatele: za Zhotovitele:

Jan Herber, starosta obce Stará Páka '"EóH&
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výpis materiálu a prací - elektroinstalac"

Nové veřejné osvětlení ulice Revoluční - spodní část od restaurace "U sousedů"

1. ELEKTROINSTLACE
Zahrnuje uzemňovací materiál, výkopové prcáce a elektroinstalace a to včetně montáže!
součástí výkazu není oprava asfa/otoyých povrchW Ty budou provoedeny v rámci jiné dodávky. Součásti ceny výkopů je také zásyp a hutnění včetně případného
kameninového zásypu
MATERIÁL VC. MONTÁZNÍCH PRACÍ
Název materiálu Množství Cena za jednotku Cena celkem
výkop - ruční kopáni hloubka 350x1000 mm 13,00 m3 1 000,00 Kč 13 000,00 Kč
výkop strojový - hloubka 1000 mm 150,00 m 190,00 KČ 28 500,00 KČ
uzemňovací vedení pásek FeZn 30X4 200,00 m 72,00 Kč 14 400,00 Kč
izolace přechodu beton/vzduch 13,00 ks 60,00 Kč 780,00 Kč
vývod z uzemnění drát Rd10 FeZn 30,00 m 58,00 KČ 1 740,00 KČ
svorky na propojeni uzemňovacího vedení FeZn 30,00 ks 46,00 Kč 1 380,00 Kč
CYKY 4x10 250,00 m 149,00 Kč 37 250,00 Kč
Stožárové pouzdro 600x1200 + viko 8,00 ks 1 189,00 KČ 9 512,00 KČ
Beton B20 6,00 m3 1 750,00 KČ 10 500,00 KČ
Sloup amako lbh a 6 - výška 6 m - včetně elektro výzbroje 8,00 ks 4 895,00 kč 39 160,00 kč
pojitsková skříň sloupová - DCK SP133/PSP1P 1,00 ks 4 862,00 Kč 4 862,00 Kč
uchyceni pojistkové křině " trubky - pásky bandimex 15,00 m 206,00 Kč 3 090,00 Kč
svorky pro připojeni na nadzemní vedení VO 4,00 ks 90,00 Kč 360,00 Kč
trubka plastová - pevnostní R 30 mm 10,00 m 95,00 Kč 950,00 Kč
pískové lože kabelu 20,00 m3 860,00 KČ 17 200,00 Kč
ochranná červená folie kabelu 230,00 m 29,00 Kč 6 670,00 Kč
Svítidlo SBP LYRA 20 LED SR T2 smart ZigBee 8,00 ks 7 890,00 Kč 63 120,00 Kč
izolační páska na ochranu zemních spojů 13,00 kpl 94,00 Kč 1 222,00 Kč
výchozí revize 1,00 kpl 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
plošiny, přésuny hmot, doprava 1,00 kpl 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč
pomocný materiál 4,00 % - kč 7 200,00 Kč

bez DPH 270 696,00 KČ
DPH 56 846,00 Kč
CELKEM 327 542,00 Kč

"EUROP-ELEKTRIK, v.o.s.", Heřmanice 72, 507 91 Nová Paka, IČO: 49815075
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ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA: 1200264259
ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN)

ej
_
<1

'F

mžiC)
— O
=

Účastníci Smlouvy:

,,OBCHODNÍK"
obchodní firma: ČEZ Prodej, a.s.
sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53,
IČO: 272 32 433
DIČ: CZ27232433
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581
licence na obchod s elektřinou: 141734603
registrace OTE: 714
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu/kód banky: 66666622/0800
zastoupená: Dagmar Petriláková, obch. zástupce prodeje -firmy a obce
[dále jen ,,Obchodník"]

A

,,ZÁKAZNÍK"
obchodní firma/název: Obec Stará Paka
byd|iště/síd|o: Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
IČO: 00272132
DIČ: CZ00272132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu/kód banky: 1160437329/0800
zastoupenI/jednajici za Zákazníka: josef Dlabola

[dále jen ,,Zákazník"]

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny je uzavřena podle ust. § 50, odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb.,

Energetický zákon [dále jen ,,EZ"] a zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, v platném znění [dále jen ,,OZ"],
v režimu přeneseni odpovědnosti za odchylku na Obchodníka [dále jen ,,Smlouva"]. Zákazník vyslovuje
souhlas, aby Obchodník sjednal s příslušným provozovatelem distribučM soustavy [dále jen .PDS"] smlouvu
o distribuci elektřiny do odběrného místa Zákazníka [dále jen ,,OM"].

2. Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka dodávat Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině NN
ve sjednaném mnoŽství a výkonu a převzít odpovědnost za odchylku za Zákazníka [dále jen ,,dodávka
elektřiny"] a zajistit přenos, distribuci a systémové služby [dále jen ,,distribuce elektřiny"] do OM a závazek
Zákazníka odebrat v OM sjednané množství elektřiny podle Smlouvy a uhradit Obchodníkovi řádně a včas
dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a regulovanou cenu za distribuci elektřiny.

3. Dodávka a odběr elektřiny a distribuce elektřiny se uskutečňuji z distribuční sitě příslušného PDS v souladu
se ,,Smlouvou o připojení", kterou Zákazník uzavřel s POS a v souladu s ,,Pravidly provozováni distribuční
soustavy" [dále jen ,,PPDS"] a ,,Podmínkami distribuce elektřiny" [dále jen ,,PDE"], vydanými příslušným PDS.

4. Podmínky dodávky elektřiny a další vzájemná práva a povinnosti Účastníků Smlouvy jsou uvedena
ve Všeobecných obchodních podmínkách dodávky [dále jen ,,VOPD"], vydanými Obchodníkem, které jsou
Přňohou Smlouvy; ujednání ve Smlouvě mají před ustanoveními VOPD přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.
V případě změn VOPD se vzájemné vztahy Smluvních stran řídí VOPD platnými ke dni řešeni těchto vztahů.

Il. SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
1, Je-li Smlouva uzavřena pro vÍce OM, jsou specifikace podle ust. odst. l) tohoto článku Smlouvy uvedeny

v připojené Příloze této Smlouvy - nSPecifikace odběrných mist, časová a technická specifikace plnění (I)".
2. Dojde-li ve smlouvě o připojeni uzavřené k předmětnému OM ke změně údajů uvedených v tomto článku,

dojde automaticky ke změně těchto údajů i ve Smlouvě. Zákazník, u jehož smlouvy o připojeni k předmětnému
ČEZ Prodej, a.s. strana 1
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OM u příslušného POS došlo ke změně uvedených údajů, je povinen hlásit tuto změnu Obchccjnikovi,
a to nejpozději do tři (3) dnů, v případě kdy tak neučiní, nese odpovědnost za náhradu škody vzniklé touto
změnou Obchodníkovi,

3. Pro případ vyhlášení stavu nouze v souladu s platnými právními předpisy se Zákazník zavazuje snížit svůj odběr
dle vyhlášeného regdačního stupně. Zařazení zákazníků do regulačních stupňů Č.1 a Č.2 provádí POS: toto
zařazení není uvedeno ve smlouvách. V případě, že na OM je hodnota hlavního jističe 200a a vyšší je zákazník
zařazen do regulačnIch stupňů následovně:

Základni údaje o jednotlivých regulačních stupních OM Zákazníka, jsou uvedeny v připojené Příloze k této
Smlouvě - ,,Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikace pIněni {2)"

Kontaktní údaje Zákazníka pro komunikaci v případě stavů nouze:
Josef Dlabola, tel: 736768018, e-mail josef.dlabola@seznam.cz

Ill. CENA, VYÚČTOVÁNÍ, ZÁLOHY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za silovou elektřinu je stanovena dle Přílohy Cena.
2. Distribuční sazba/y odběrného/ých místa je/jsou uvedena/y v připojené Příloze Smlouvy - "Specifikace

odběrných mist, časová a technická specifikace plněni (3)".

3. K výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty a případně další daně ve výši platných
právních předpisů.

4. Obchodník provádí vyúčtováni dodávky elektřiny podle zásad uvedených ve VOPD,
5, Pro účely vyúčtováni dodávky elektřiny, záloh a platebních a fakturačních podmínek se sjednává:

a) adresa pro zasÍ[áni faktur a dalších Podáni (tzv. ,,Zasňací adresa"): RevolučnI 180, 507 91 Stará Paka
b) forma úhrady záloh: Přímé inkaso
c) forma Úhrady faktur: Přímé inkaso
d) splatnost faktur: 14. den od vystaveni dokladu
e) splatnost záloh: stanovena platebním kalendářem (rozpisem záloh) zasílaným Obchodníkem
f) počet záloh/faktur za zúčtovací období 11/1
g) zvláštni fakturační podmínky:

IV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu: určitou do 31, 12. 2021
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnÍmi stranami a účinnosti dnem zahájení dodávky dle článku
||, odst. 1 písm. e) Smlouvy. V případě, že je Smlouva uzavřena pro vice OM, je počátek zahájení dodávky uveden
v příloze této Smlouvy ,,Specifikace odběrných mist, časová a technická specifikace plněni (l)".

V. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Po Up|ynutí dohodnuté doby trvání Smlouvy se její platnost i účinnost vždy opětovně prolonguje, a to vždy o jeden
kalendářní rok s cenou platnou v ročním ceníku produktů ČEZ prodej, a.s. platným pro dané období, pokud
kterýkoliv z Účastníků nesdělí druhému Účastníkovi nejméně 1 měsíc před uplynutim doby jejího trvání, že na jejím
prodlouženi netrvá; takové sdělení musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhému Účastníkovi
nejpozději v pracovní den, který bezprostředně předchází dni, od kterého se počítá běh oznamovací lhůty tak, aby
posledním dnem trvání Smlouvy byl poslední den přísbšného kalendářniho měsíce. 2. Obchodník a Zákazník
sjednávají, že zahájeni dodávky poČíná k datu sjednanému ve Smlouvě. V případě, že k tomuto datu nebude k OM
Zákazníka u operátora trhu přiřazen Obchodník jako dodavatel, je dodávka zahájena dnem skutečného přiřazeni
Obchodníka jako dodavatele u operátora trhu. Pokud dojde v procesu změny dodavatele k postupu dle § 51 odst. 4
EZ, je datum zahájeni dodávky shodné s datem přiřazeni Obchodníka jako dodavatele u operátora trhu.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastníci Smlouvy prohläšuji, že k přijeti této Smlouvy přistoupili po vzájemném, vážném, srozumitelném

a určitém projednáni, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné
vŮle.

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována písemnou formou, pokud se smluvní strany nedohodnou, že
pro určité změny postačí telefonické, ústni nebo jiné oznámeni Zákazníka Obchodníkovi. Ke změnám Smlouvy
může docházet rovněž prostřednictvím změn VOPD nebo Ceníku Obchodníka.

3. Ujednáni Smlouvy sjednaná po datu uzavřeni Smlouvy plně nahrazují ujednání sjednaná v předchozí smlouvě
týkající se předmětného OM a jsou Účastníky považována za změnu Smlouvy.

ČEZ Prodej, as. strana 2
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4. Fyzické osoby, které Smlouvu uzaviraji jménem jednotlivých sm|uvnÍch stran, tímto prohlašují, že jsou plně
oprávněny k platnému uzavřeni Smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jejím podpisu každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Zákazník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s VOPD, POE a Ceníkem

Obchodníka, platnými ke dni uzavření Smlouvy, rozumí jim a zavazuje se jimi řídit, jakož i jejich změnami,
se kterými bude seznámen v souladu s EZ a OZ.

7. Je4i Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanoveni OZ, tak Obchodník a Zákazník sjednávají, že Zákazník
v souladu s ustanovením § 1823 OZ žádá, aby poskytováni služeb dle Smlouvy bylo zahájeno ještě
před uplynutím lhůty pro odstoupeni od smlouvy dle tohoto článku Smlouvy.

8. je-li Smlouva uzavírána prostředky umožňujici komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo
obchodní prostory Obchodníka, je Zákazník je-li spotřebitelem, oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů
od zahájení dodávky elektřiny.

Přílohy
Cena
Specifikace odběrných mist, časová a technická specifikace plněni
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny

Datum uzavřeni smlouvy:

V Hradci Králové, dne 27. 8. 2018
ZA OBCHODNÍKA

ČEZ prodej, a.s.
Dagmar Petriláková, obch. zástupce prodeje -firmy
"°b"' ta;""°' """

Duh
\40
lČ:
DIČ

.POdpis"

n
vL Mce 1r¢k ,,,,q'.10.
ZA ZÁKAZNÍKA

Obec Stará Paka

Josef Dlabola,

,P
)Pô'äpis
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Příloha Cena

1. Obchodník a Zákazník sjednávají, že Zákazník se zavazuje odebrat stanovené množství elektřiny, přičemž cena
za dodávku elektřiny se stanovi takto:

PRODUKT ČASOVÉ PÁSMO CENA (KČ/MWH)
VYSOKÝ TARIF PARAM2

AKUMULACE 8 NÍZKÝ TARIF PARAM3

STANDARD DENNĚ OD 00:00 HOD. DO 24:00 HOD. PARAM5
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ RATE PARAM7

OBDOBÍ EAN OPM PARAMETR CENA (KČ/MWH)
2019 859182400700065793 PARAM7 1150,00
2019 859182400700065830 PARAM2 1749,00
2019 859182400700065830 PARAM3 1099,00
2019 859182400700065854 PARAM2 1749,00
2019 859182400700065854 PARAM3 1099,00
2019 859182400700065885 PARAM2 1749,00
2019 859182400700065885 PARAM3 1099,00
2019 859182400700068428 PARAM7 1150,00
2019 859182400700068442 PARAM7 1150,00
2019 85918240070C068459 PARAM5 1399,00
2019 859182400700068510 PARAM7 1150,00
2019 859182400700068527 PARAM7 1150,00
2019 859182400700068534 PARAM2 1749,00
2019 859182400700068534 PARAM3 1099,00
2019 859182400700083728 PARAM7 1150,00
2019 859182400700083858 PARAM5 1399,00
2019 859182400700083919 PARAM5 1399,00
2019 859182400700083940 PARAM5 1399,00
2019 859182400700083964 PARAM2 1749,00
2019 859182400700083964 PARAM3 1099,00
2019 859182400700083971 PARAM5 1399,00
2019 859182400700083988 PARAM5 1399,00
2019 859182400700084107 PARAM7 1150,00
2019 859182400700084213 PARAM7 1150,00
2019 859182400700084305 PARAM7 1150,00
2019 859182400700140940 PARAM7 1150,00
2019 859182400700141794 PARAM5 1399,00
2019 859182400700149851 PARAM5 1399,00
2019 859182400707538054 PARAM7 1150,00
2019 859182400708146838 PARAM7 1150,00
2020 859182400700065793 PARAM7 1150,00
2020 859182400700065830 PARAM2 1749,00
2020 859182400700065830 PARAM3 1099,00
2020 859182400700065854 PARAM2 1749,00
2020 859182400700065854 PARAM3 1099,00
2020 859182400700065885 PARAM2 1749,00
2020 859182400700065885 PARAM3 1099,00

ČEZ Prodej, a.s. strana 4
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OBDOBÍ EAN OPM PARAMETR
2020 859182400700068428 PARAM7 1150,00
2020 859182400700068442 PARAM7 1150,00
2020 859182400700068459 PARAM5 1399,00
2020 859182400700068510 PARAM7 1150,00
2020 859182400700068527 PARAM7 1150,00
2020 859182400700068534 PARAM2 1749,00
2020 859182400700068534 PARAM3 1099,00
2020 859182400700083728 PARAM7 1150,00
2020 859182400700083858 PARAM5 1399,00
2020 859182400700083919 PARAM5 1399,00
2020 859182400700083940 PARAM5 1399,00
2020 859182400700083964 PARAM2 1749,00
2020 859182400700083964 PARAM3 1099,00
2020 859182400700083971 PARAM5 1399,00
202C 859182400700083988 PARAM5 1399,00
2020 859182400700084107 PARAM7 1150,00
2020 859182400700084213 PARAM7 1150,00
2020 859182400700084305 PARAM7 1150,00
2020 859182400700140940 PARAM7 1150,00
2020 859182400700141794 PARAM5 1399,00
2020 859182400700149851 PARAM5 1399,00
2020 859182400707538054 PARAM7 1150,00
2020 859182400708146838 PARAM7 1150,00
2021 859182400700065793 PARAM7 1150,00
2021 859182400700065830 PARAM2 1749,00
2021 859182400700065830 PARAM3 1099,00
2021 859182400700065854 PARAM2 1749,00
2021 859182400700065854 PARAM3 1099,00
2021 859182400700065885 PARAM2 1749,00
2021 859182400700065885 PARAM3 1099,00
2021 859182400700068428 PARAM7 1150,00
2021 859182400700068442 PARAM7 1150,00
2021 859182400700068459 PARAM5 1399,00
2021 859182400700068510 PARAM7 1150,00
2021 859182400700068527 PARAM7 1150,00
2021 859182400700068534 PARAM2 1749,00
2021 859182400700068534 PARAM3 1099,00
2021 859182400700083728 PARAM7 1150,00
2021 859182400700083858 PARAM5 1399,00
2021 859182400700083919 PARAM5 1399,00
2021 859182400700083940 PARAM5 1399,00
2021 859182400700083964 PARAM2 1749,00
2021 859182400700083964 PARAM3 1099,00
2021 859182400700083971 PARAM5 1399,00
2021 859182400700083988 PARAM5 1399,00
2021 859182400700084107 PARAM7 1150,00
2021 859182400700084213 PARAM7 1150,00

čez prodej, a.s. sträna 5



OBDOBÍ EAN OPM PARAMETR CENA (KČ/MWH)
2021 859182400700084305 PARAM7 1150,00
2021 859182400700140940 PARAM7 1150,00
2021 859182400700141794 PARAM5 1399,00
2021 859182400700149851 PARAM5 1399,00
2021 859182400707538054 PARAM7 1150,00
2021 859182400708146838 PARAM7 1150,00

OBDOBÍ STÁLÝ PLAT KČ/OM/MĚSĹC
2019 60,00
2020 60,00
2021 60,00

ČEZ prodej, as. strana 6
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Příloha
Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikace plněni (l)
ÚČASTNÍCI: obchodník: ČEZ prodej, a.s. zákazník: Obec Stará Paka
ČÍSLO SMLOUVY: 1200264259

E
"

PODPISY ÚČASTNÍKŮ:
ta'°°'"

'
'C. Z

DATUM SJEDNÁNÍ PŘÍLOHY: 27. 8. 2018 ,l

POŘADÍ PDS EAN OPM NÁZEV A ADRESA TDD FÁZE JISTIČ [A] ZAHÁJENÍ UKONČENÍDODÁVKY DODÁVKY

1 CEZ-DI 859182400700083940 Anny Mlejnkové 0,Stará Paka, 507 91 1 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

2 CEZ-DI 859182400700065793 B,do ,Stará Paka- Brdo, 509 01 8 3 16 1. 1. 2019 31. 12. 2021

3 CEZ-D1 859182400700065830 B,do 56,Stará Paka- Brdo, 509 01 2 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

4 CEZ-DI 859182400700065854 B,do 57,Stará Paka- Brdo, 509 01 2 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

5 CEZ-DI 859182400700083919 . 1 3 30 1. 1. 2019 31. 12. 2021Hartlova 20,Stara Paka, 507 91

6 CEZ-DI 859182400708146838 Jaromíra Brože ,Stará Paka, 507 91 8 3 20 1. 1. 2019 31. 12. 2021

7 CEZ-DI 859182400707538054 K Záduší ,Stará Paka, 507 91 8 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

8 CEZ-DI 859182400700068428 Karlov 16,Stará Paka- Karlov, 507 91 8 3 20 1. 1. 2019 31. 12. 2021

9 CEZ-DI 859182400700140940 K,smo1 ,Stará Paka - Krsmol, 509 01 8 1 25 1. 1, 2019 31. 12. 2021

10 CEZ-DI 859182400700065885 K,smo1 9,Stará Paka - Krsmol, 509 01 2 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

ČEZ prodej, a.s. strana 7



POŘADÍ PDS EAN OPM NÁZEV A ADRESA TDD FÁZE JISTIČ [A] ZAHÁJENÍ UKONČENÍDODÁVKY DODÁVKY

11 CEZ-DI 859182400700083728 R,,oluční ,Stará Paka, 507 91 8 3 32 1, 1. 2019 31. 12. 2021

12 CEZ-DI 85918240070C083971 Revoluční 180,Stará Paka, 507 91 1 1 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

13 CEZ-DI 859182400700083964 Revolučni 180,Stará Paka, 507 91 2 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

14 CEZ-DI 859182400700083988 Revdučni 180,Stará Paka, 507 91 1 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2C21

15 CEZ-DI 8591 82400700083858 Revoluční 183,Stará Paka, 507 91 1 3 20 1. 1. 2019 31. 12. 2021

16 CEZ-DI 859182400700149851 Revoluční 22,Stará Paka, 507 91 1 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

17 CEZ-DI 859182400700068442 Roškopov ,Stará Paka - Roškopov, 507 91 8 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

18 CEZ-D1 859182400700068459 Roškopov 10,Stará Paka - Roškopov, 507 91 1 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

19 CEZ-DI 859182400700084213 Rumlova ,Stará Paka, 507 91 8 3 50 1. 1. 2019 31. 12. 2021

20 CEZ-DI 859182400700084107 Stará Paka 0,Stará Paka, 507 91 8 3 16 1. 1. 2019 31. 12. 2021

21 CEZ-DI 859182400700141794 1 3 32 1. 1. 2019 31. 12. 2021Tyršova 0,Stara Paka, 507 91

22 CEZ-DI 859182400700084305 Zápřičnice ,Stará Paka, 509 01 8 1 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

23 CEZ-D1 859182400700068527 Ústí .Stará Paka - Ústi, 507 91 8 3 86 1. 1. 2019 31. 12. 2021

24 CEZ-DI 859182400700068510 Ústi ,Stará Paka - Ústí, 507 91 8 3 25 1. 1. 2019 31. 12. 2021

25 CEZ-Ot 859182400700068534 Ústí 118,Stará Paka - Ústi, 507 91 2 3 25 1. 1. 2019 31, 12. 2021

ČEZ prodej, a.s. strana 8
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Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikace plnění (2)

REGULAČNĹSTUPNĚ
POŘADÍ EAN RSČ.4V% RSČ.6V% RSČ.7VKW CASOVÝPOSUNDOSAŽENĹ BEZREGULACE

BEZPEČNOSTNĹHOMINIMA
1 859182400700083940
2 859182400700065793
3 859182400700065830
4 859182400700065854
5 859182400700083919
6 859182400708146838
7 859182400707538054
8 859182400700068428
9 859182400700140940

10 859182400700065885
11 859182400700083728
12 859182400700083971
13 859182400700083964
14 859182400700083988 ,
15 859182400700083858 __f
16 859182400700149851
17 859182400700068442

___-J_18 859182400700068459
19 859182400700084213
20 859182400700084107

___,21 859182400700141794
22 859182400700084305 T ""
23 859182400700068527 _ _ _ l _

_

_ J
24 859182400700068510
25 859182400700068534 _!_ _J

Specifikace odběrných mist, časová a technická specifikace plnčni (3)

ČEZ prodej, a.s. C' -',- r' ;í n



POŘADÍ EAN PRODUKT SE DISTRIBUCE
1 859182400700083940 MOP Standard Comfort C02D - Standard
2 859182400700065793 MOP veřejné osvětleni Comfort C62D - věřejné OsvětlenI
3 859182400700065830 MOP Aku 8 Comfort C25D -Akumulace 8
4 859182400700065854 MOP Aku 8 Comfort C25D -Akumulace 8
5 859182400700083919 MOP Standard Comfort C02D - Standard
6 859182400708146838 MOP Veřejné osvětleni Comfort C62D - Věřejné Osvětlení
7 859182400707538054 MOP veřejné osvětlení Comfort C62D - Věřejné Osvětlení
8 859182400700068428 MOP veřejné osvětlení Comfort C62D - věřejné Osvětleni
9 859182400700140940 MOP Veřejné osvětlení Comfort C62D -Věřejné Osvětleni

10 859182400700065885 MOP Aku 8 Comfort C25D -Akumulace 8
1 1 859182400700083728 MOP veřejné osvět|ení Comfort C62D - věřejné Osvětleni
12 859182400700083971 MOP Standard Comfort C02D - Standard
13 859182400700083964 MOP Aku 8 Comfort C25D -Akumulace 8
14 859182400700083988 MOP Standard Comfort C02D -Standard
15 859182400700083858 MOP Standard Comfort COl D - Standard
16 859182400700149851 MOP Standard Comfort C02D - Standard
17 859182400700068442 MOP veřejné osvětlení Comfort C62D - věřejné Osvětleni
18 859182400700068459 MOP Standard Comfort C02D - Standard
19 859182400700084213 MOP Veřejné osvět1enI Comfort C62D - věřejné Osvětlení
20 859182400700084107 MOP Veřejné osvětlení Comfort C62D - Věřejné Osvětlení
21 859182400700141794 MOP Standard Comfort C02D -Standard
22 859182400700084305 MOP Veřejné osvětleni Comfort C62D - Věřejné OsvětlenI
23 859182400700068527 MOP veřejné osvětlení Comfort C62D - věřejné Osvětleni
24 859182400700068510 MOP Veřejné osvětlení Comfort C62D - Věřejné Osvětleni
25 859182400700068534 MOP Aku 8 Comfort C25D -Akumulace 8

ČEZ Prodej, a.s. strana 10



Obec ¶Stäřá Paka jako provozovatel veřejného pohřebiŠtě
dle § 16 odst. l zák č. 256n001 Sb., o pohřebnictví (dále

jen ,;zákon")a o změně některých zákonů, ve znění
zákč.479/2001 Sb., vydává v souladu s ust. § 19 cit. zák.
Řád veřejných pohřebišť' Obce Stará Paka, schválený
starostou obce, jako opatření v souladu s § 102 odst. 2 zák
č. 128n000 Sb., o obcích v platném znění

Řád pohřebiště.

Čljäm€k ĺ.
Sprům pQbhbigť.

l. Sptňvu jxÁjkbišť provozge obec Stetrň Revoluční 180. dájejm
pohkbL:té.
Čimmů a dxůby 5pc)jcne µihlbMdm, exhumml. výk~ hrobů. přímou maMpuhci

lidskými ostmky m=¢čujl OprávňčnC osoby takovouio Činnwt Yykck|ůvuL Vždy pak se
můthmn 5mvce p&řebiM

2, Sptůvcc pohlřbištč je po"hxm pečovM 'j jehn cimm a vzhled, pruAál drobnou ůthžh cest
opk£enl výMbu a údržbu zděně.

3. Spniv« pohkhiště ddúlZí na dodáoväM db4 m urbmktickau úmvlL PMkjááá
Mvtby m ruzvoj. mcnemi=i mašilbvád

ČlánekL
Htbw pm puhkbiš«

1. Umnavenj toŇjto tádu se vzmbuje m hřbitov kuUický čcsb)hk)vmský vc šturC Pkc u
dájc m hřbltovy v dxdch Kudův, Ústí, Kímd a BMc).j¢jkhž j9olE

íl) řňísm pro jďnohroby
h) mtstn pro dvojhroby
c) mím ph) lmľiky
d) místa

Z Řád pQhftbištč jc záví'zný pk' pQhkbiště. prči subjdcty =jíšťljjici pcíhřebM dužby.
pro cpbmmvat¢k' Nhfetmkh a jiuýdi ůkmů, objcdmtmde sikužeb, ruájcmcc hrolxlvNh a
umoyých mlsL návšNvMky u oxuby. ~ zde 3 pro¢tdným souhkmn správce
pcnřd]iš[č pruvádčjí práce.

Člántk 3.
PAmp nn pôhkhišO

l. pô&bíšQjm vdĚjnoaú přístupná tm. áwŕvCho ornemiĹ
2, Mntorovů vůzidja mohou na µMcbištč vji2dět a zdrZovm sc jen Sc 5¢juhl=[l] spdíwe



m
" 4 "

pc)hřcbištč zajim wnovmýä podmLnek
3- jízdní kc}l% kojdkcivC buidc a ŮbdQbnC SNrujvni rkjtřeby :8é vylučuji g dčMkými

koUťky kcjezdit jě'l jx) hlavukh

ČHmek 4.
Chování nu pohfebML

1. NávMčvtúci pohkbäič jmu Wvinni chovat sc 21~Km dpovfdaj(djn plač Nmni
duvdtno děhtt hluL Nmuchat repMukovanou hudbu. kouřit; lx)žím ulkoholickC upoj%
mhávat vdnč pobíhat MhtW odlmTovut odpadky pci celý kdendhiM poĺ

S
místn pm hrob, hrubku Mbo umu.

l, Spr=e póhřcbištč pmmjimá místo pro hnoY hrnbku i ptu uiiill m dobu iO-ú la
PmMjem mím Ubývá otýe&wtc1 podle stujouvy se správou pohkbiMé M,icmM právo
k místu, které ho cjpnwňge da něho uložit ostutky, místo zdobit či jimk upmvit a postavit
pomník a diSponDYat g nim v snuhdu thnio hSdtm platnými pTávnimi pkdphiy.

2. v pFíptdě thmtí uZivatde jNdůzi pdvo k místu na jeho zákonnC &dice. JinU I'le tutä
pávo převést ndjoTuzšůit mjinou usobu jen se 5pFÁ"y phřcbiště.

je pMnea $pr*Ý¢i pcíhkbištč aeprodleně tínúmit 2ň1čů¢j iwéhn
admy,

4. Nájemce nemá právo zřizovm k twjaůmu mimů ~¢ul

SSprávce pdů'cHšsě pímnrič upĽxKjmi nájcmce Ihú 5koFbčeni 8jtgdm]c duby Ujmu nejmCnč
90 dnů N¢d jejÍIn ukcwičtMm. Ncni-li mu znám trvulý pobyt nájcmm, wekjni ruta

m Yemjncm pcúMebišti obvyklým uyůgobm"

ČUnek 66
7Anik a pRvm k mhtz

k mim zaniká, je-li ~išľé zmšeno,

2.K zňniku pHiva k mimj ckýdt. MurnoZni-li pom9ry 'l1& pohitbišti ( úpmva pohkbiäč,
hygicnické důyd% sµdnj vuda úpod-_) diůší nájem hrobcwého

3.Právo k udstu rovněž ímiká, neM-li ůhreda za ohmwu (jptrodkužcui) uZivmiho
kmísw mplmenn nejp'"dgi do 6 týdU pk) skončení pĹatnnsÚ M«ktKm nEýminš mílauvy.
Není-li zUmr adresa u2ivaadc, uµgzomí M) pohkbišrř m tuto

!iku1E!čnayt vdejno|l vyhlMkw vyvěšcnm po dobu 6-H týdnů u vchodu Idikbi$lč m
vyhmzcn&n mfsič.

4. Zmůkncji MjemtiS pTávo k mjštLL je užjva[e[| (vbuúúk) povinen odsčmnit Fudxwč
pHsI~NĹ. Neutini-li tak do 6-ti lýánů. múZe lei sp'á'm pohi'ebištC odmlůta lj8kkdlút
ria nákhd íl ncbczpečf Uivntdc (vlashúkw). EhubwC q které se do 1



m
",J"

ruku od zů!niku'užjv[ľcW právn kmist1] ncpfihlbiĽ bídě poklMňna 'm opuMč% a bude
snlth MJoŽeno pQdk §135 OZ o nabýváni opuštěnC věci Nůštcm.

Člňmk 7.
UkláděMzpopdnHých omtká zcmřdých.

l- ZmiřtH rňohou být na pohkbišti ukjMMi jen před'hozim souhlnscrn Spľávce
kWÝ vede řáihiou cvidcňci o rdMC a zpWbu uloZenL

Z Vkmhny rakve určené k pohfkní musí být označeny štítkem obWujicřm jmcm
7Emřddho, datum twmeň r den µhřbu.PM qmštčMm do hrubú mid být viko povič a
trvde sNj'mo šmubem se spodní čásů mkvc.

3. µ>hEbMní do hmbů ~ Wlůity wkcwč mkvc, které vu tkci době m)j
spolu 5 líddcými ůstMky. rmml díly z PVC a jiných múwim
KówjyC di]y, výplň můh: tzý't pouze jako dřevěné piliny. látky. při výěohč'

mkvl ii jejich růtčd i být použity tnxickC látky.

4. Zpopeln&é oguLĹky 9¢ ddádýí v urně do země nCtxj

5.Täa z=ře|ýa zpopdnič1C osmky mmhlýa je mnZné uložit do tmhu jen v kmi pHpa&.
kdy uplynula Ued dOba nmm|edy ukhnébô tčla zĽmkla10. Délka deci doby, kícrC jsou ve

obe Suuú Pnknje u pohřdňkě Simů PUn ('kúdický u čukímovemký), Karlov,
Ustľ 15 la- Pn] pQhřcbišté Ksmol u Brdo ju dáb tlecí doby 10 la

6. Správa můž· povolit ulůZcni um] im ~&K v j¢ĽK¶ výkknclch mbo w
wlůšmi¢h cxhrunných sanánklkh bezpečnč Mip~nýdj k Uhrohku

7.Pto pohlhíváM do hrubek je mino použit tův¢ 5 rmx. rozměry Zl5 x 0.$5rm u)

- cdodubové nebo z jinýU tvtdých druhů dkv, do které bide umEslčna FK}bvičnS vb&a
D¢bQ

- kdyvuvC rbeµopumým dnan-

Člándc&
Péčů o uihto.

l, N4iemc¢ mim m pťlhřCbiŠt[ je pcwitm udržovat ptmqjutC UtĹsĽD v řádném stmi, rovnčZ je
povům čistit pmtary jxmm&h hroba půl cesty před hTobem a půl jmstoru m hT(jbenL

2. Shledäji zihmdy. vyzvc Ujcme, uby tyto " pňměřenC lhůtO odsuarůL
Ncodmtú4i Ujčmcc zjištěnc ~' ve gtmovenán tmntnu, bude šptävce pohkbištč
pompovat ve mysĹu § 26 Uk.č.256Qo01 Sh..

3-ZvMlé txbo jimk VČtXlC a kytice je igwňcc µŕvinen odstranii lb odnésa ľtä
urůmC mim.k neptipumC odklácht skkujcq pleeMvky u jiné pkdtnécy µmniký,

4.Smmy a kde hr vymnvm m pahkhijti i m prupůjčených mi.q¢ch PCl= po pEeljch()zim
písmnän smihlm 5pTávy VyMúmC střemy kek se stávajf wučásu
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8 o jejia jiné ýprwy njůže rozhodľjout jen
do im Sp1Fhy patH vákmů zdcň m Nhiůbišú.

$.Sµňvn tlů pofbišti neptjvó}uj¢ umigťovmlL .ckHtičk laviček na

6. Svftidla lze riu půhkbišti rozMcovat jm polad jsou vhodným způsobčm

Č1ňUk 9.
Shvby a ptm'ädčni pmd na pohNbikti.

l. K výbudwád jákckolN stavby m pohhibišú nebo k úpmvč mvby již tximujicL zejmcnu
hrobky, Mhlx)|ih4 rámu je tkbů ptúka=lný soúh1w Bprávcc pohřcbišrL Tim však není
mhtucno pcwded ůhdw pQhld .je takDv€bo povdmú třeba

2. Hi pmv~ stuvby nebo pri jcgi ůpmvě Je pmvádgicl poviňcn řídit pcKhnh~
m"= 1x]hřebiW. zujmáw pcikud jdc o romiěty. lvur mvby, plxmgded

jejj výzdoby a q druh pQuzilaK) tnmcriáiu.

3.Zákhdy mi'š µuvedmy do nemnrL&jid hloubky a clhncazmůny 8¢ ůctdem m
ůnnsrKjst pMy, äkkdúvé zdiw ncsmi ~ovm do poMhivaí'f plochy.

4Dno hnibu mu-á bý' 50cm nM hldimu Axxh]l vody.

5, Pahřbívnd p1ocM musí Wf zachcwdna v ntmnčmh u lmbu 80 an x 200 cn], u hmbky
nojmCnč 90 cm x 200 u dvcNK)bu 160 cm x 2(x) ctn. u hrubú 100 m x 100
cm. U nově zddádaniých oddělmi pohitbiště miM týi stčny nmi jôdnodivými lmby
vutilkny 60 wil Přtdni & zMnl hntny Mmů hmhů ahmbck mus9 Ĺjýt v jedné pKmcc
g ~mi mdUni hmmmi dtmů mw«dnich hrobů a kmbck.

6,VMvw zuniny, určená k mkryti akvc v hrobě rnusi být nQmCnč L20an sňetelam
k ůrmmi okolí ht1dAL Hluuhka hmbu mid být u dospčiýrh omb ú děti na4 It) lct nejmálč
LS m, u dál mkdškh 10 let 12 m-

7. Jednotlivé části nňhmbků musí být meň gdx)u kotveny.

8- Kopthú hrobů mnni ptám druhlL rtyrmováni a ohkhhláni hmbů, ukLädád tá
mnřdých äs'tmků El popek 'mg[pruvádě1 výhmdnč firm mujSci k 1Dmlj
Qpľ~nĹTa iůncdné ti umč1cd¢ mohou m pOhřebišti vykonávm jen
ťiňny. výšic uvdcné prácc moMu (mvnčnc ľimy vykoMvat sc můMmn sprůvcc
pohhébišté.

9. Mdcti stav hmbky musí odFK)vídElt požadavkhn hygi«Licko-epKjcmiobFŮckc
dužby.

10.PařizovM µuvédi mvby íl jqjich iíµavy w vln5td nákhdy n Ĺj¢be2ncč§ a j
pcwinen tdúovxt je v fádnCm mvu-

ľl.V průběhu mvebmch phkjš je mvebnik povinen udržx)v&[ pďádcL Cesty m pdtřebíšti a
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uličky meň hrobý míze uZi'mt k jiným íičdům neZ k¢mmik=ám r míze (jme,u)va|
jejich Pa ůkončml pmd je provádčjlci mwbwk jxwinm 5¢ pom.m m svůj
nákkd o vyčištěni Qkdl uvedením & původnfho v&tnč adklimú a
mniriy atu ve lhůtč do 48 hodin po ukončml pmd.

12Stuvby. herť byly ba pvoleni ňicbo pLi nichž nehyly dodržmy swmme
podmínky a mvby, herě ohuůuji hezpc~ okdi, múZe spriivcc puhkbištč o&Lnu]iT ha
náklad vhsttúka, jessliže ůento sám v dwiC lhW nápmvu,1 bez |jpozDmenj' může
Spr1ÁvcL' pcjh~č v mkwých pÉi~ odsmnic súwby, ktetC tádnCmu Cl
bm~mu Yykopdd hrobu, pruvc&ni pahtbu ncbo kde je ncbezpeči vzniku ňkody ňáxj

Odstmnčné hrobové pľ'hh&mi poneaä správce pohkbiNé misič tw rizib vÁímik& u
tmbověhů mi±tu neboje převez m jijňé vNxbC ínisto. O wmto (!patknS vyugzlnnf mivce
pnhkbištč

13-Vybudováni mvbý či ,jcjich části Lze z pohhbištč odmňcjvm neho je pRM'H m jiDcbD
mii¢d¢ p¢)u= se sp'ú'y phřebištč.

14.Tcxty nApEšů tm Uhrubdch mwi odpcwídm dů9ojnosti pietě µhNbištč

!S.Spnávce pohfe@ odpovídá pquze m n' škody na hrobovdm pHš!u8msrd. kttrC zwinij
pmšmim svých povinnosti, viwtMku lmbového nevmikA náto)c na
nňhmdu gkody v kdy kokríy ketů iz Mletú apod mruhljj mvbu

(náhTDbky. rámy, dcsky a M) nc&jejich základy.

162akamje sc umistbváni :ůzných nnbidekB rckjnm fircm imuľTmých (Nob vc všech
pm:oráth hňňtova a jäi' h¢umstŕdmm okdí 5 výjimkou mim k tomu vyhntztměmu
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S M L O U V A 
 

o nájmu hrobového místa č. …, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 

 

1. Obec Stará Paka, IČO: 00272132 

 sídlo: Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 

 jako provozovatel veřejného pohřebiště 

 zastoupená starostou ………………….. 

 (dále jen „pronajímatel“) 

a 

2. panem: …………………., r.č. :………………. 

 bytem: ………………………………………… 

 (dále jen „nájemce“) 

 

I. 

 
Obec Stará Paka je provozovatelem veřejného pohřebiště, k jehož provozování, vydání Řádu 

veřejného pohřebiště a nájemní smlouvě, vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje svůj souhlas 

pod č. j. 11397/03 ze dne 18. 8. 2003. 

 

II. 

 

Předmět smlouvy 

 
Pronajímatel pronajímá nájemci na dobu určitou od ….. do …… hrobové místo na pohřebišti Stará 

Paka, část 6, evidenční číslo …., o rozměrech délky ….. m, šíře …… m, tj. ….. m2, za účelem 

zřízení/prodloužení nájmu k místu pro „………“. Nájemce hrobové místo do nájmu přijímá, je 

povinen zaplatit nájemné a za služby spojené s nájmem dle této smlouvy a užívat pronajaté místo za 

podmínek stanovených zákonem, platným Řádem veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) a touto 

smlouvou.  

Označení pohřebišť: 

Stará Paka, část 1 Katolický hřbitov Stará Paka 

Stará Paka, část 2 Československý hřbitov Stará Paka 

Stará Paka, část 3 Hřbitov Karlov 

Stará Paka, část 4 Hřbitov Ústí 

Stará Paka, část 5 Hřbitov Krsmol 

Stará Paka, část 6 Hřbitov Brdo 

III. 

 

Nájemné a cena služeb spojených s nájmem 

 
1. Výše nájemného a cena služeb spojených s nájmem je stanovena cenovým výměrem obce Stará 

Paka platným v době uzavření této smlouvy.  

 

2. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem činí dle cenového výměru obce (za užívanou plochu, 

nebo dle místa pronajatého ke sjednanému účelu): 

 
• za nájem místa hradí nájemce dle cenového výměru 7,00 Kč/rok, za pronajaté místo s plochou 

…… m2 a sjednanou dobu 10 let činí nájemné ………. Kč.  
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Celkem za nájem místa …….. Kč (slovy: „……………“). 

 

• za služby spojené s nájmem hradí nájemce dle cenového výměru 23,00 Kč/rok, za pronajaté 

místo s plochou ….. m2 a sjednanou dobu 10 let činí nájemné ………. Kč.  

•   

Celkem za služby spojené s nájmem ……. Kč (slovy: „ …………“). 

 

Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění, nutné k zajištění 

řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako údržba zeleně, komunikací, hřbitovního 

zařízení včetně spotřeby vody, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, provozu správy pohřebiště 

a vedení evidence, když část dotuje obec Stará Paka. Do těchto služeb nepatří služby na 

individuální požadavek nájemce, které jsou nebo by mohly být vykonávány přímo na pronajatém 

hrobovém místě nebo hrobovém zařízení. 

 

3. Nájemce je tak na sjednanou dobu nájmu 10 let, sjednanou plochu nájmu …… m2 povinen 

uhradit celkem smluvní cenu …….. Kč (slovy: „………..“) ke dni počátku sjednaného nájmu 

předem na celou dobu nájmu do pokladny nebo na účet provozovatele pohřebiště, nebylo-li 

ujednáno jinak.  

 

 

4. Budou-li do hrobu uloženy lidské pozůstatky v průběhu platné nájemní smlouvy tak, že doba do 

konce sjednaného nájmu bude kratší než stanovená tlecí doba, je nájemce povinen sjednat 

prodloužení platnosti nájemní smlouvy a doplatit nájemné a za služby s tím spojené na celou 

dobu tlecí, nebo se účastníci dohodnou na sjednání nové nájemní smlouvy a vrácení provedené 

úhrady za nevyčerpanou úhradu ze smlouvy původní. Obdobně se postupuje i při uložení lidských 

pozůstatků do hrobky, kde tlecí doba stanovena není. 

 

 

IV. 

 

Práva a povinnosti pronajímatele 

 
1. Pronajímatel předává nájemci k užívání hrobové místo, jak uvedeno v části II smlouvy, s jeho 

konkrétním vyznačením na pohřebišti, za účelem uložení lidských pozůstatků, nebo 

zpopelněných ostatků v souladu s platným právním řádem a řádem pohřebiště, který je zveřejněn 

ve vývěsní skříňce. 

 

2. Pronajímatel umožní nájemci vstupovat na veřejné pohřebiště v době jeho otevření a vykonávat 

zde svá nájemní práva včetně práva vybudovat na pronajatém místě hrobku, nebo hrobové 

zařízení za podmínek, stanovených řádem veřejného pohřebiště a pokynů provozovatele a umožní 

nájemci údržbu a opravy hrobového zařízení.  

 

 

V. 

 

Práva a povinnosti nájemce 

 
1. Převzít a užívat hrobové místo v rozsahu dle této smlouvy, řádu pohřebiště a v souladu se 

zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“). 
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2. Udržovat pronajaté hrobové místo v řádném stavu, zřizovat hrobové zařízení, provádět jeho 

údržbu, opravy, či jejich změny tak, aby tím nebyla rušena nad obvyklou míru práva jiných 

nájemců, či provozovatele pohřebiště a vždy se při této činnosti řídit řádem a pokyny 

provozovatele pohřebiště, nebo jím zmocněné osoby. Zřídit hrobku jedině po předchozím 

písemném souhlasu provozovatele, provádět její údržbu a změny za stejných podmínek jako 

hrobové zařízení. 

 

3. V případě vydání zákazu pohřbívání, nebo rozhodnutí o zrušení pohřebiště splnit povinnosti, 

stanovené zákonem o pohřebnictví a řádem.  

 

4. Platit nájemné a za služby spojené s nájmem řádně a včas. Prokazatelně oznámit pronajímateli 

všechny změny právních skutečností, které se udaly za trvání platnosti této smlouvy ve vztahu 

k pronajatému hrobovému místu, nebo se dotýkají osoby nájemce, nebo jeho právního nástupce. 

Zřídit podnájem k hrobovému místu není dovoleno.  

 

5. Neprodleně oznámit pronajímateli vady, bránící řádnému užívání pronajatého hrobového místa, 

které je povinen pronajímatel odstranit.  

 

6. Zpopelněné lidské ostatky lze na veřejném pohřebišti uložit za podmínek stanovených řádem 

a s předchozím souhlasem provozovatele. 

 

7. Platit nájemné a služby spojené s nájmem ve výši platného ceníku (cenového výměru).  

Nezaplacení nájemného a za služby spojené s nájmem může být důvodem odstoupení od nájemní 

smlouvy ze strany pronajímatele.  

 

8. Strpět umístění číselného označení hrobového místa, toto označení nepřemísťovat a nepoužívat 

k jiným účelům.  

 

9. Nájemce může požádat o exhumaci, vždy však za podmínek dle § 22 odst. 4 zákona 

o pohřebnictví. 

 

10. Jakékoliv užívání hrobového místa a nakládání s hrobovým zařízením kterýmkoliv z nájemců je 

možné vždy jen s prokazatelným souhlasem druhého nájemce. Tento souhlas si zajišťují nájemci 

sami. 

 

 

VI. 

 

Změny smlouvy, skončení platnosti smlouvy 

 
1. Změny obsahu této smlouvy lze provést písemným dodatkem, sjednaným oběma účastníky.  

 

2. Týká-li se změna smlouvy převodu práv a povinností nájemce na jinou osobu, je tato změna 

možná písemnou dohodou, uzavřenou současně mezi účastníky a novým nájemcem. Předmětem 

dohody o převodu práv a povinností nájemce není dohoda o způsobu vypořádání hodnoty věcí, 

tvořících hrobku, nebo hrobové zařízení.  

 

3. Platnost nájemní smlouvy končí: 

• uplynutím doby, na kterou je sjednána 

• smrtí nájemce 

• dohodou smluvních stran  
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• výpovědí ze strany nájemce i bez uvedení důvodu za předpokladu, že na pronajatém hrobovém 

místě nejsou uloženy lidské pozůstatky v tlecí době 

• odstoupením ze strany pronajímatele z důvodu prodlení nájemce s úhradou nájemného, nebo 

služeb spojených s nájmem  

• rozhodnutím o zrušení veřejného pohřebiště dle § 24 odst. 2 zákona o pohřebnictví 

 

4. V případě výpovědi smlouvy nájemcem končí platnost nájemní smlouvy dnem, ve kterém 

nájemce prokazatelně předal vyklizené hrobové místo. V případě odstoupení pronajímatelem 

platnost smlouvy končí dnem doručení platného odstoupení druhé smluvní straně na adresu, 

uvedenou v této smlouvě, nebo jejím dodatku. Platí fikce doručení uplynutím posledního dne 

úložní doby, po kterou je zásilka uložena u pošty. 

 

5. V případě smrti nájemce:  

• Věci, tvořící hrobku, nebo hrobové zařízení, přecházejí na dědice určeného v dědickém řízení.  

• Trvá-li tlecí doba uložených lidských ostatků v předmětném hrobovém místě, přechází práva 

a povinnosti nájemce, sjednané touto smlouvou, na dědice, nedohodnou-li pozůstalí jinak. Dědic 

uzavře nájemní smlouvu k místu uložení zemřelého zůstavitele.  

• Nejsou-li v předmětném hrobovém místě uloženy lidské pozůstatky v tlecí době, uzavře 

pronajímatel nájemní smlouvu s dědicem k předmětnému hrobovému místu na jeho žádost, 

dovolují-li to podmínky na pohřebišti, ve lhůtě do jednoho roku od úmrtí nájemce.  

• V dědickém řízení po zemřelém nájemci lze uplatnit pohledávky pronajímatele za zemřelým 

nájemcem, které vzešly z této smlouvy.  

 

6. V případě skončení platnosti nájemní smlouvy výpovědi ze strany nájemce i bez uvedení důvodů, 

vyjma převodu na osobu blízkou, nedochází k vypořádání zbylé částky nájemného a uhrazených 

služeb spojených s nájmem.  

 

 

VII. 

 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1. Nájemce souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které je povinen ve smyslu zákona při sjednání 

nájemní smlouvy pronajímateli sdělit, byly pronajímatelem evidovány a zpracovány v souladu se 

zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v databázi nájemců 

hrobových míst (vlastníků hrobového zařízení) a byly použity k zákonné povinnosti stanovené 

pronajímateli. 

 

2. Nájemce, mimo zákonem stanovené povinnosti sdělit pronajímateli údaje, vztahující se 

k zemřelému, sděluje pronajímateli: 

 

• další osobou, která je oprávněna za něj jednat ve smyslu této smlouvy v případě nedostupnosti 

nájemce, nebo nemožnosti doručit na jeho adresu poštovní zásilku, je:  

 

 

jméno, příjmení:  …………………………………………………………………………. 

 

trvale bytem:  …………………………………………………………………………. 

 

příbuzenský vztah:  …………………………………………………………………………. 
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• nájemce rovněž prohlašuje, že vlastníkem hrobového zařízení (hrobky), které sestává z: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

• nájemce dále uvádí, že uvedené hrobové zařízení má hodnotu: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

• nájemce dále uvádí, že majitelem uvedeného hrobového zařízení je: 

 

a) on sám 

b) jiná osoba (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo)  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

c) tito spoluvlastníci (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo)  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………  

 

Pokud nájemce údaj o jiném vlastníku, či spoluvlastnících neuvede, má se za to, že je sám 

vlastníkem. Současně se nájemce zavazuje, že prokáže-li se v budoucnu, že oprávněným 

vlastníkem uvedeného hrobového zařízení je jiná osoba, uspokojí uplatněné nároky této osoby, 

jakož i případné náklady pronajímatele místa na pohřebišti, pokud by mu prokazatelně vznikly 

z nepravdivého prohlášení o vlastnictví hrobového zařízení. 

 

3. Provozovatel je oprávněn výjimečně a na nezbytnou dobu omezit přístup k pronajatému 

hrobovému místu, a to z důvodu výkopu sousedního hrobového místa a s tím souvisejícího 

umístění technologického zařízení, výstavby hrobky, údržby zeleně, nebo odstranění vad 

a havarijních stavů, vzniklých na vybavení hřbitova.  

 

4. Zřízení hrobového zařízení, nebo hrobky na pronajatém místě před vydáním písemného souhlasu 

provozovatele je hrubé porušení povinnosti nájemce, za které se sjednává smluvní pokuta 

v jednorázové výši 10 000,00 Kč, kterou je nájemce povinen uhradit pronajímateli do pěti 

kalendářních dnů od obdržení výzvy k její úhradě.  

 

5. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škody, způsobené úmyslně, nebo z nedbalosti třetími 

osobami, nebo z vyšší moci.  

 

6. Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájemného, nebo za služby spojené s nájmem i v době po 

skončení platnosti nájemní smlouvy, svědčí pronajímateli zadržovací právo k hrobovému zařízení 

ve smyslu ustanovení § 1395 a následující občanského zákoníku.  

 

7. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s platným řádem veřejného pohřebiště. 

 

8. Tato smlouva při obnově nájmu nabývá účinnosti 1. dnem po vypršení původně sjednané doby 

nájmu. Jde-li o nově uzavřenou nájemní smlouvu, nastává její účinnost dnem podpisu oběma 

smluvními stranami, nedohodnou-li se jinak. 

 

9. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je 

vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každému účastníku náleží jeden stejnopis. 
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10. Znění této smlouvy o nájmu hrobového místa schválilo Zastupitelstvo obce Stará Paka dne 

21. 6. 2012 usnesením č. 16. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a rozumí smlouvě ve všech jejích ustanoveních, 

smlouvu uzavírají jako projev své svobodné, určité a vážné vůle a na důkaz svého souhlasu 

opatřují smlouvu svými podpisy (podpisem statutárního orgánu).  

 

12. Pokud se písemný styk provádí doručováním doručenkou na adresu trvalého bydliště nájemce 

uvedenou v záhlaví smlouvy, považuje se písemnost za doručenou i uplynutím posledního dne 

úložní lhůty u pošty. 

 

 

 

 

 

Ve Staré Pace dne …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………… 

 pronajímatel        nájemce  
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KRAJE

Hradec Králové
18. 8. 2003

č.j. SPI /13? ? /03 Vyřizuje: Pavel Mucha.tel.: 495 817 460
pmucha@,kr-kralovehradecky.cz

Vydání souhlasu k provozování veřejného pohřebiště pro Obec Stará Paka - okres JiČín

OPATŘENÍ

Obec Stará Paka v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pohřebnictví"),
zaslala prostřednictvím obecního úřadu, dopisem ze dne 26. 6. 2003 Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje k posouzení Řád pohřebiště obce Stará Paka, zpracovaný pro
pohřebiště Stará Paka, Karlov, Ústí, Krsmol a Brdo.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, jako úřad příslušný podle ustanovení ČI. CXVIII,
odst. l, zákona č. 320/2002 o změně a zrušeni některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů a ustanovení § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví v platném znění a ve
smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění

vydává
souhlas k provozování veřejných pohřebišť

pro Obec Stará Paka,
pohřebiŠtě - hřbitov katolický ve Staré Pace na pozemku parcelní číslo l v k.ú. Stará Paka.
pohřebiště - hřbitov československý ve Staré Pace na pozemku parcelní číslo 1039/31 v k.ú.
Stará Paka
pohřebiště - hřbitov Karlov na pozemku parcelní číslo 245/2 v kil. Karlov
pohřebiště - hřbitov Ústí na pozemku parcelní číslo 584/11 v k.ú. Ústí
pohřebiště - hřbitov Krsmol na pozemku parcelní číslo 194/2 v k.ú. Krsmol
pohřebiště - hřbitov Brdo na pozemku parcelní číslo 609/14 v k.ú. Brdo

l
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Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel jako součást podkladů pro vydání souhlasu
k provozování pohřebiště Řád pohřebiště obce Stará Paka pro pohřebiště Stará Paka hřbitov
československý, katolický, Karlov, Brdo, Ústí a Krsmol. Souhlasné stanovisko k návrhu tlecí
doby p'o jednotlivá pohřebiště ve správě obce Stará Paka, vydané Krajskou hygienickou
stanici Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín pod zn. 41 1/03/HK-JC ze dne 23. 6.
2003. Posouzení hydrogeologických poměrů katolického hřbitova na p.p.č.l,
československého hřbitova na p.p.Č. 1039/3 l, hřbitova Karlov na p.p.Č. 245/2, , hřbitova Ústí
na p.p.Č. 584/11, hřbitova Brdo na p.p.č. 609/14 a hřbitova Krsmol na p.p.č. 194/2,
zpracované firmou Vladimírem Bělohradským, Geologické práce, Mikulášská 622, Liberec 4,
ico 12024881 jako zakázky pod číslem 102/03, 103/03, 104/03, 105/03, 106/03, 107/03
duben 2003, zpracovatel jiří Hýsek, Geologické práce, Bozkov 105, IČO 72796286. Snímky
pozemkových map se zákresem jednotlivých pohřebišť. Po konzultacích byl následně Řád
pohřebiště upřesněn. Schválen zastupitelstvein obce Stará Paka jako Opatření č. 1/2003,

Podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví je k provozování veřejného pohřebiště
nutný předchozí souhlas územně příslušného krajského úřadu.

Krajský úřad po posouzení všech shromážděných podkladů dospěl k závěru, že předložený
Řád pohřebiště byl vypracován v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o pohřebnictví a
na základě této skutečnosti vydal souhlas k provozování veřejných pohřebišť.

'!',Íj"j ,,,
b"

..

Jaroslav Štěchov ký
vedoucí odboru

~

Obecní úřad Stará Paka L""
Věra Hlostová
místostarostka
507 91 Stará Paka

Na vědomí:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
územní pracoviště Jičín
MIJDr. Libuše Jůvová
Bolzanova 36
506 15 Jičín
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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím 

Číslo spisu:……………………….. 
Číslo jednací:…………………….. 
Datum podání původní žádosti: 
…………………………………….

Žadatel: 
a) Fyzická osoba 
      Jméno a příjmení: … …...……..
      Adresa: …………….. ……........
      Telefon: ………..……  …………..

b) Právnická osoba 
      Obchodní jméno: ………………………….…………………. IČ: ………………………….…
      Jméno a příjmení zástupce pro jednání: ………………………….………………………........
      Adresa: …………………………………………………………………………………………....
      Telefon: ………………………………… E-mail: ……………………………………………....

Žádám obec Obecní ú ad Stará Pakař  Revolu ní 180č  507 91 Stará Paka o poskytnutí informace 
(popis požadované informace): 
……………………………………………………………………………………………………........
Žádám o písemnou odpověď
Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. přiložené přílohy 

Způsob poskytnutí informace (vyznačte zvolený způsob): 

a) zaslat na dobírku na výše uvedenou adresu 

b) k osobnímu vyzvednutí v budově obecního úřadu 

Dne: ....20.11.2020................                     ................................ 

                                                                                                podpis žadatele 

Poučení: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována
příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto
o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí
informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v
žádosti. 

Za Úřad, Podatelna, přijal: 

…...................................................................................................................................................................................

                datum, jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce,                     odbor úřadu, podpis 



                                                                                                                        

Obecní ú ad Stará Pakař

Revolu ní 180č

507 91 Stará Paka 
odbor , 
 

Datum:               Číslo jednací:                 Spisová značka:              Vyřizuje / telefon:                               E-mail: 
20.11.2020                                                                                    
Věc: Dotaz
Počet listů dokumentu:3
Počet listinných příloh:2 Počet listů příloh:2
Počet a druh nelistinných příloh:

Žadatel  FO  –  Fyzická  osoba  (Oprávněná  osoba)   odesílatel   
prostřednictvím systému datových schránek obracím se na vás s prosbou o odpověď. Odpověď
žádám výslovně zaslat v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, viz kontaktní údaje
podatele

Dobrý den obracím se na vás s následující prosbou o odpověď. Má město, obec svou městskou,
obecní policii do které organizace tato složka spadá, jaké jsou celkové náklady na provoz takovéto
organizace, z jakého zdroje město, obec dostává peníze na provoz takovéto organizace. Kolik za rok
2019 až rok 2020 město, obec eviduje dopravních přestupků na pozemních komunikací – kolik
dopravních přestupků město, obec postoupí do správního řízení podle kterého ustanovení zákona se
tyto  přestupky  řeší,  kolik  celkem město,  obec  za  rok  2019;  2020  vybere  peněz  za  pokuty  za
dopravní  přestupky.  Kolik  aktuálně  celkem  má  město,  obec  na  svém  katastrálním  území
železničních přejezdů, které jsou z toho už modernizovány kolik celkem modernizace železničních
přejezdů stála peněz, z jakého zdroje jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů,
elektroinstalace zabezpečení světelné signalizace,  zabezpečení závory.  Kolik má město,  obec na
svém katastrálním území veřejných parků, zeleně a kdo se o tyto přírodní parky stará, jaké jsou
celkové aktuální náklady na prvoz.  Kdy město,  obec instalovalo veřejné osvětlení,  kdy došlo k
modernizaci  veřejného  osvětlení,  kolik  má  město,  obec  sloupů  veřejného  osvětlení  na  svém
katastrálním území eviduje  město,  obec  tuto  položku a  podle  kterého kritéria,  která  společnost
název  a  ičo  pro  město,  obec  instalovala  veřejné  osvětlení  s  kterou  společností  jste  podepsali
smlouvu žádám o zaslání o nahlédnutí smlouvy, jaké jsou celkové fin.náklady pro údržbu veřejného
osvětlení kdo se o údržbu stará 

Poskytovatel  veřejné  dopravy  –  název  a  ičo  společnosti  dopravce  který  pro  obec  zajišťuje
autobusovou dopravu – název a ičo obcí a měst mezi kterými autobusy jezdí obec, město, okres,
kraj  pokud  sahá  obecní,  městské  katastrální  území  –  se  kterým  dopravcem  má  obec,  město
podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dopravcem za roky
2018; 2019; 2020, jaké vznikly náklady na zaplacení dopravci za tyto roky 

                                                                                                                                                                



Poskytovatel a Dodavatel energií,  voda, elektřina, teplo název a ičo společnosti  který pro obec,
město  dodává energii,  voda,  elektřina,  teplo  pokud sahá ohraničení  obecní,  městské  katastrální
území název obcí a ičo – se kterým dodavatelem energií má obec, město podepsanou smlouvu,
žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dodavatelem energií za roky 1 x smlouva
voda 2018; 1 x smlouva elektřina 2019; 1 x smlouva teplo 2020, jaké vznikly náklady obci, městu
na zaplacení za tyto energie za tyto roky – jsou tyto smlouvy veřejně dostupné a jsou v analogové i
v elektronické formě dostupné umožňující dálkový přístup 

Poskytovatel  a  provozovatel  správa  hřbitova  název  a  ičo  společnosti  který  spravuje  provozuje
hřbitov – název a ičo Poskytovatele pohřební služby - jaký tip smlouvy podepisuje obec, město s
fyzickou osobou hrobové místo, je stanovený nějaký ceník pro hrobové místo, kolik stojí hrobové
místo smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu – žádám o poskytnutí  k nahlédnutí 1 x Řád
veřejného pohřebiště, 1 x vzor smlouvy o hrobové místo, rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí
s městem název právního předpisu který ustanovuje zákon o pohřebnictví 

Školka  a  Škola,  senioři  Poskytovatel  a  Provozovatel  stravování  název  a  ičo  společnosti  která
zajišťuje školní stravování Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory a
ičo Poskytovatele sociální služby, jaký tip sociální služby poskytujete 

Do jaké míry je možné požádat o opis stvrzenky, jakým způsobem se provádí tento úkon, jakým
ustanovením zákona se řídí tento úkon který poskytuje společnost Česká pošta, s. p. Poskytovatel
poštovních služeb 

Na kterých místech katastrálního  území ve kterých ulicích  název ulic  má město,  obec umístěn
zpomalovací retarder (pruh) 

Který  Úřad rozhoduje  o  případném odvolání  na  podkladě  o  postu  při  vyřizování  žádosti  proti
vydanému rozhodnutí 

S pozdravem 

                              

                                                                       
                                                                       

                                                                                                                                                                



Datová schránka: ytha6e6, Obec Stará Paka, Revoluční 180, 50791 
Stará Paka, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy
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