OBECN

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

M STA LUHA OVICE
. 2/1994
O zrušení poh ebišt v Luha ovicích v Ludkovické ulici
M stská rada v Luha ovicích vydala dne 17. b ezna 1994 vydat podle § 24 vyhl. . 19/1988
Sb. o postupu p i úmrtí a poh bívání a v souladu s ustanovením § 45 písm. 1/ zákona .
410/1992 Sb. o obcích (úplné zn ní) tuto obecn závaznou vyhlášku:
l. I.
Dne 1.11.1978 Rada M stského národního výboru v Luha ovicích schválila vyhlášku o
zákazu poh bívání na starém h bitov v Luha ovicích v Ludkovické ulici s ú inností od
15. listopadu 1978. Tlecí doba byla stanovena 12 let od posledního uložení do hrobu. Tato
doba uplynula dne 29.10.1990.
l. II.
M stská rada rozhodla o zrušení poh ebišt
dubna 1995.

v Ludkovické ulici v Luha ovicích ke dni 6.

l. III.
Uživatelé prop j ených míst mohou ostatky a p íslušenství hrobu p evést na své náklady na
nové poh ebišt v Luha ovicích, a to nejpozd ji do šesti týdn ode dne zrušení poh ebišt .
Nakládání s ostatky a p íslušenstvím hrobu je nutné oznámit správ h bitova, která vede
ádnou evidenci o uložení t l a uren do hrob .
l. IV.
Jestliže uživatelé prop j ených míst neumístí ve lh t šesti týdn od zrušení poh ebišt
ostatky na novém poh ebišti, ponechají se ostatky a urny uložené v zemi na míst a
urny uložené v kolumbariích nebo náhrobcích se vyberou a popel se smísí se zemí na
rozptylové louce.
l. V.
Náhrobky a ostatní p íslušenství, které jejich vlastníci neodstraní ve stanovené lh t ,
odstraní správa h bitova - Technické služby Luha ovice.

l. VI.
Tato vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ing. Karel Zicha, v.r.
starosta

Ing. Ji í Š stek, v. r.
zástupce starosty
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