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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 19 dne 04.10.2017 OISM191704R 

 

„Odvodnění hřbitova v Milevsku – I. etapa“  
 

Předkladatel: Bc. David Lukeš, vedoucí OISM  …………………..…………….. 

Zpracovatel:                      Bc. Petr Soulek, OISM-investiční technik ……………………........ 

                                          Bohumila Hlavínová, OISM-investice  ……………………………. 

                                          Ing. Michal Kolář, OISM-smluvní vztahy  ………………………… 

Důvodová zpráva: 

Předkládáme Vám návrh na realizaci  odvodňovacích opatření na hřbitově v Milevsku. Na 

základě stížnosti pana Kotalíka na zaplavování hrobky a dle novely zákona o pohřebnictví 

v čl. II. přechodná ustanovení, odst. 9 mimo jiné dochází k povinnosti provozovatele 

pohřebiště uvést Řád veřejného pohřebiště do souladu s podmínkami novely zákona č. 

262/2001 Sb., o pohřebnictví do 3 let od účinnosti novely zákona. 

Protože povinnost upravit řád veřejného pohřebiště se bude týkat 6.000 veřejných pohřebišť, 

přistoupil odbor investic a správy majetku v 02/2017 k vypsání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště“.  Vítězem se stala a.s. EUROGAS 

se kterou město Milevsko uzavřelo dne 20.04.2017 smlouvu o dílo.  

Společnost EUROGAS a.s. na základě plnění smlouvy provedla první místní šetření v 04/2017. 

Dle zjištění havarijního stavu na podzemních vodách v jihovýchodním rohu pozemku p.č. 

1722/2 k.ú. Milevsko a následných jednání naprojektovala drenážní systém, který zabezpečí 

v této části hřbitova trvalé snížení hladiny podzemní vody a odvedení vody do stávajícího 

drenážního systému a dále do bezejmenné vodoteče a Milevského potoka (podzemní voda se 

v současnosti nachází v hloubce nad dnem hrobek a hrobů – hloubka 1,2 – 2,0 m pod terénem), 

aby mohl být hřbitov i nadále provozován běžným režimem, musí být hladina podzemní vody 

min. 0,5 m pod dnem hrobu/hrobky – tzn. 2,5 m pod terénem. 

Z těchto důvodů navrhl OISM provést urychleně potřebná odvodnění, aby byl co nejdříve 

odstraněn havarijní stav hřbitova. V červnu 2017 bylo vyhlášeno RMM usn. č. 257/17 

výběrové řízení, do kterého se nepřihlásila žádná firma a zadavatel v srpnu 2017 svým 

usnesením č. 317/17 výběrové řízení zrušil  a rozhodl vyhlásit nové výběrové řízení na celý 

využívaný prostor „nového hřbitova“ s realizací v roce 2018. 

 

 

 


