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Vaše značka:  
Ze dne: 16. 11. 2022 
Č. j.: MULTM/0084689/22/KST/ECh 
Sp. zn.: MULTM/0083333/22/KST/ECh 
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 23. 11. 2022 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená paní, 
 
dne 16.11.2022 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
 
Požadované informace: 

V rámci projektu o pohřebnictví Vás žádám o zodpovězení: 

1.  Jaké jsou zbývající kapacity pro uložení rakví do hrobů na městském hřbitově 
Litoměřice? 

2.  Jaké jsou zbývající kapacity pro uložení uren na městském hřbitově Litoměřice? 

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

4.  Přemýšlí město o využití alternativních možností pohřbívání? Výsadba pietních 
stromů, moderní kolumbária aj. 

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

6.  Jaký počet z těchto osob byl uložen v rakvích a kolik osob bylo spálených 
a uložených do uren? 

 
Poskytnuté informace: 

1. Městský hřbitov v Litoměřicích má 230 volných míst kopaných hrobů a 80 hrobek 
pro uložení rakví. 

2. Městský hřbitov v Litoměřicích má 50 volných urnových míst. 
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3. Rozšíření městského hřbitova bylo naplánováno (územní plán) a učiněny první kroky 
za bývalého vedení města. Po komunálních volbách se výrazně změnilo politické 
vedení města a nelze říct, zda k realizaci plánu na rozšíření městského hřbitova dojde 
do 5 let. 

4. Ano, počítá se s vybudováním nových kolumbárií. 

5. V roce 2021 bylo zapsáno do knihy úmrtí vedené matrikou Městského úřadu 
Litoměřice pro obec Litoměřice celkem 1 066 osob. 

6. V roce 2021 bylo uloženo 228 uren a 25 rakví s ostatky. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/

