Evidence válečných hrobů

Základní informace: 

Evidencí válečného hrobu se rozumí listinný nebo jiný záznam obsahující údaje o válečném hrobu, pokud jsou známy. Těmito údaji jsou např. jméno, příjmení, vojenská hodnost, státní příslušnost, národnost, datum narození, datum a místo úmrtí, příčina smrti osoby, jejíž ostatky jsou ve válečném hrobu pohřbeny, název státu, obce nebo historická událost, ke které se válečný hrob vztahuje, stručný popis vzhledu válečného hrobu včetně fotodokumentace, označení vlastníka válečného hrobu a vlastníka nemovitosti, na které je hrob umístěn. 

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku válečného zajetí, v odboji, vojenské operaci v době války. Může jím být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí. Je jím i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti. 

Povinnosti vlastníka /nemovitosti/ válečného hrobu
zabezpečit péči o válečný hrob
	umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob (je-li umístěn mimo pohřebiště) 
	přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu než je údržba a úprava je možno učinit jen na základě písemné žádosti a po souhlasu Ministra obrany 
	V případě nesplnění těchto povinností fyzickou osobou je toto porušení projednáno pověřeným obecním úřadem jako přestupek, za který lze uložit pokutu za porušení odst. 1 až do výše 20 tis. Kč,- , za porušení odst. 2 až do výše 50 tis. Kč,-, za porušení odst. 3 až do výše 100 tis. Kč,- .



Obecní úřad obce s rozšířenou působností Nepomuk
vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu
	informuje příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku
	poskytuje informace o válečných hrobech ve svém správním obvodu  

Postupuje se podle těchto právních předpisů
zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
	zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů 
	zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 
 
Podrobnější informace o válečných hrobech a pietních místech v České republice i v zahraničí, stejně jako informace o dotacích a přístup do Centrální evidence válečných hrobů, naleznete na stránkách  Ministerstva obrany ČR.


