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v rámci projektu o pohřebnictví bych se Vás ráda zeptala na několik dotazů a ve 

smyslu zákona Č. 106/199 sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tedy žádám 

o zodpovězeni. 

1. Jaké jsou zbývající kapacity pro uložení rakví do hrobů na ústředním hřbitově 

Slezská Ostrava a dále na všech hřbitovech náležícím k městu? 

2. Jaké jsou zbývající kapacity pro uložení uren na ústředním hřbitově Slezská 

Ostrava a dále na všech hřbitovech náležícím k městu? 

3. Plánuje město v horizontu 5 let rozšíření hřbitovů? Především z kapacitních 

důvodů. 
4. Přemýšlí město a využiti alternativních možností pohřbíváni? Výsadba 

pietních strornů, moderní kolumbária aj. 

5. Jaký je počet zemřelých osob v ostravě za rok 2021? 

6. Jaký počet z těchto osob byl uložen v rakvích a kolik osob bylo spálených a 

uložených do uren? 

Velmi Vám děkuji za ochotu a pomoc v rámci pohřebního průzkumu. 

S přáním pěkného dne, 

  

Statut~rn i rrrkto ostrava 
magistrát • odbor ochrany živptn0h4 prostřed' 
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Statutární město 
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magistrát 

Vaše značka: 

Ze dne: 

.1.: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

i6.11.2022 
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Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle ~ 
14 odst. 7 písrnw a) a b) zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

Odbor ochrany Životního prostředí Magistrátu města Ostravy obdržel dne 18.11.2022 vaši žádost podle zákona 

c. 106/1999 Sh o svobodném přístupu k informacim, ve znění pozdějšich předpisu {dale jen"IrrfZ"} o 
poskytnuti informaci tykající so dotazu v rámci projektu o pohřebníctví. 

Vzhledem k tomu, že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání a sběr velkého množství 
požadovaných informací, které jsou dohledatelné u více subjektu (např. Krematorium Ostrava a.s., úřady 
městských obvodů, Český statistický úřad v Ostravě), prodlužuje odbor ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy podle 14 odst. 7 písm. a) a b) lnfZ lhůtu pro vyřízeni žádosti o 10 dni, tj. do 
12.12.2022. 

S pozdravem 

Pr~oak~ 
cešov

#

~nám. 8, 729 30 Ostrava 
W •*i~'!~ .Qstl ~r~Qvasc2 
posta ~a ostrava,cz. 
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Statutá rni město Ostrava 
magistráť 

Vaše in~čka: 
Ze dne: 

: Sp, zn.. 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-YÍsi I. 

Datum: 

,..•IrtU it;t.' 
' r.. n.....,..~...w........,.....~..~.n~..~...w.~...~..ti.~.+~. 
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135/2022 

29.11 2022 

Rozhodnuti o odmítnuti žádosti o ir~tormácj 

Dz~4ť (~J,ŠS)
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Magistrát města Ostravy odbor ochrany Životního prdstředí (dále jen „,MMO, OOŽP'L), jako povinný subjekt 
dIe § 2 odst. 1: zákona č. 106/1999 Sb:, o svobodtt~rn prístupu k informacím, ve znění poz,dějších. .předpisu 
(dále. jen ,;mnIZ~`) rozhodl v souladu s ustanovením 15 ndst. 1ltiiZ o žádosti 

 dor~tčcne dne 18.1 l.2o22 ve věci poskytnuti .inďoimace 

takto: 

p:orlle ust. 1,5 odst.1 lnfZ se:pöskytnuti informace odmítá. 

Odůvodnění: 

PQv1IlIlÝ subjekt obdržel dne: 18,.11..2022 žádost žadatále  iY;at-ozen dne 
doručené due 18.11.2Q22 (dale jen„~d~t~C"} ~ h~sk~no~ in~orYnaci ~ odle 

rn~Z . p 
, ~ 1:~ k~i~~:r~ti~~ v ~~á~ledulxc~in zněni: 

.1. .xakŽ jsou zbývající kapacity pro ul~že~ti rakví do hrobů na• ůstřediiírn hřbitově 
Slezská .Ostrava a dále na všech hřbitovech náležícím k městLi? 
2. Jaké jsou záýtrnjici kapacity pra uložení men na ťistl edniin hřbitově Slezska 
Ostrava adále na v~cch aiřbitovečll .náležícím k městu? 
3.. Plánuje město v hdrizbntu S let rózšířenl hřbitovů? Především z kapacitních 
důvodů. 
•4. Přemýšlí ~~sfi4 ~ ~užitt alternativních móžnosti pohřbívání? Výsadba 
pietních stroinů, -cttoderní kclurnbári aj. 
5. Jaký je počet zemřelých osob v Ostr.avš:za rok 202.1? 
~. Jaký pdčeť z těchto osob. byl uložen v rakvích a.kolik osob byla spálených a 
uložených do uren? 

Povinný š~bjekt posoudil, zda zasIahá žádost obsahuje náležitostí dle YntZ a kQnstnxuje, že žádost splňuje 
veškeré .fonnalní náležit•á~ti. 

Prokešávo nim. $, 729. SQ Ostrava 
www.aštrava.cz 
posta~ostrava.cx 
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Statutátt1Í 1'tli to Ostrava 
magistrát

Z hlediska obsahového~~~, ž konstattjenásledující:: ~.~[~~~~ 
K informacím, které žadatelka požaduje, povinný subjekt uvidí, ~MMQ, ~2? nedisponuje požadovanou . . 
y 

.. 
~: R.: 

1: ; : . ' ' . :: : ~_ '::. ; : 
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: ;  ' .  : :   :

rnif~~n~.í ~ ~dr~~~~ ~d~t~~► ~ ~c~ ~ d~v~u, ~ :spr~~a ~~~+~,ln~~~. p►~~~hr~t~  ~~~~ ~~~ člk 16 odst. 2: 
~ . , ,

 :y. . městských Ostravy 
, 1 ~~~~ ~#~~t ~~~ ~st~ra . d~ působnosti ~r ~i~~. ~~ nb~~~ ~.~i~~~ vyhlášky ~:~~~ ~a~~ Č. ~• ~ , .~ ~. 

obvodů Slezská C~trai~a;~ Vítkovice, Stará Bělé, Mariánské H+~~ a P~u1váky, Hošťál.kov~ce, Nová ves, 
Proskov1ce, Ostrava-J ih,. Michálkov1ce, Radvanice a Bartov1ce, Krásné :pole, Po1anka nad Odrou, Hrabová, 
Sv1nov, Třehovlce a Plesná, 

. ... , . ..

~`je
, ~ .~ . . ; 

.Český
. .

. .:! .~ . ~-.. ~ .~..R .: ~- : ~. 3. .. . ~.

~ ~n ~~r~~rrl ~~~ ~. ~;  kompetentní  ~tatr~t~~~~ ~~ ~ k ~~ Č. ~' :l~,r~~~at~nun~ Ostrava as. popř. ~ 
výše jmenované úřady městských obvodů.:: 

: ; . ~ 
informace 

. ; . . .. . x , . : * 
Na~1~ uvedeného a ~ ~~v~ prostudování ~~d~~tr ~ poskytnutí ~~~~~~~ d~r~~ povinný subjekt a ~ .:~ ~~~- ~ ~ ~ ~ J 
k závěru,vzávěru, že požadovanoup~ ~va~~~ infOrmacl:nelze poskytnout. .. 
Z výše uvedeného odůvodnění je tedy patrné, jakými úvahami se povinn~ 
a proč a na základě jakých ustanovení zákona se rozhodl u výše uvedeni 

Poučeni: 
. • : ,:' . , . . ~ .. , ; a; ': , f  ► '~r~t~ ~~~ut~► rozhodnutí ~ podat ~~1:~rrr,: a t~ ~~ lhůtě d~ 1~: dn~. ~d~ ~~ ~~~n:r pl~~n.~~h~ ~~h~~~v~n~ 

tohoto rozhodnuti. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského 
oož.: 

rn roZhodovin:l řídil 
ii odmítnutí. 
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