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Stanovisko k tlecí době pro veřejné pohřebiště Stračov a Klenice
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako příslušný
správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
§ 22 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán
státní správy na základě žádosti Obce Stračov, Stračov 2, 503 14 Stračov, IČO 00269638 posoudila
předložený hydrogeologický posudek se stanovenou tlecí dobou v délce 12 - 15 let (v závislosti na
srážkových poměrech v jednotlivých letech) pro veřejné pohřebiště Stračov a hydrogeologický
posudek se stanovenou tlecí dobou v délce 15 let pro veřejné pohřebiště Klenice.
Po zhodnocení souladu předložených hydrogeologických posudků a navržené tlecí doby s požadavky
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává toto stanovisko:
S navrženou tlecí dobou v délce 12 - 15 let pro veřejné pohřebiště Stračov a tlecí dobou v délce
15 let pro veřejné pohřebiště Klenice
s e s o u h l a s í.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že navržená tlecí doba v délce 12 - 15 let (v závislosti na srážkových poměrech
v jednotlivých letech) pohřebiště Stračov a navržená tlecí doba v délce 15 let pohřebiště Klenice
předložených hydrogeologických posudků, zpracovaných společností Global – Geo, s.r.o., Akademika
Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové, IČO 27472540, je v souladu s požadavky § 22 odst. 3
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno výše uvedené
stanovisko.
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Příloha zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – Závěrečná zpráva
z hydrogeologického průzkumu veřejné pohřebiště Stračov, Klenice
Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
územní pracoviště....., telefon:....., fax:.....
Strana 1 (celkem 1)

