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I I MATERIAL BEZ OSOBNiCH UDAJU 
t6AR 'NAD sAzAvou M~sTSKY URAD ZDAR NAD SAzAvou 

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 82 

ONE: 29.01 .2018 JEDNAci CiSLO: 13811/2018/0KS 

NAzEV: 

Piemisteni hrobky hrobove misto 5-91/1J2 dvojhrob ze stareho hrbitova na Zelene h ore na 
novj hrb itov 

ANOTACE: 
Zadost; aby mesto na sve naklady zaj istilo pfemisteni hrobu ze zruseneho hroitova na Zelene 
hoi'e na noyY' hi'bitov. 

NAVIRH USNESENi: 
Rada mesta 'PO projednani neschva luje pi'emfsteni hrobky hrobov,e mfsto 5-91 /1,2 dvojhrob ze 
zruseneho pohi'ebiste na Zelene hofe na novy hro.itov na Zelene hoi'e na naklady mesta. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravni: Odbor komuna1nich sluzeb: Odbor financni: 

Odbor dop(avy: Odbor rozvoje a uzemnlho Odbor stavebni: 
planovani: 

Odbor s'kolsM, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor obcansko-spravni a OZU: 

Odbor zivotniho prostfedi: Usek tajemn(ka a spravu MeU: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroty a inter. auditu: Odd. tprojektu a mallketingu: Krizove i'izenl: 

Mestska policie: Regionaln f muzeum: Technicka spn3va budov mesta: 

Zpracoval.: :Predklada: 
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Název materiálu: Přemíst ění hrobky hrobové místo 5-91/1,2 dvojhrob ze starého h řbitova 
na Zelené ho ře na nový h řbitov  

Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 4 

1. Žádosti žadatele ve věci přemístění hrobky (17.12.2017, 31.10.2017, 4.6.2017, 20.12.2016) 
2. Vyjádření žadatele k dalšímu nakládání s hrobovým zařízením 
3. Situace uvažovaného nového umístění hrobky žadatele 
4. Zrušení Nadace sirotčince Františka a Josefy Binkových 

Popis 
Hřbitov Zelená hora (u kostela Sv. J. Nepomuckého) byl zrušen a zakázáno pohřbívání na něm. 
Postupně byla vymístěna hrobová zařízení dle dohody s vlastníkem pohřebiště – Římskokatolickou 
farností Žďár nad Sázavou – II. K vymístění (jedna z podmínek pro zápis objektu do UNESCO) 
zůstává kromě jiného hrobka hrobové místo 5-91/1,2 dvojhrob, na niž byla naposledy uzavřena 
nájemní smlouva na hrobová místa s platností na dobu určitou do 31.12.2016.  
Město jako podmínku předání pohřebiště jeho současnému vlastníkovi musí vymístit ještě 3 hroby:   
hrobku továrníka Smeykala, dále hrobku žadatele a hrob č. 1-81. Poté může být pohřebiště 
městem převedeno do správy vlastníkovi. 
Hrobka továrníka Smeykala bude ze starého hřbitova přemístěna na náklady města v souladu 
s platnou smlouvou, která řešila převody majetku včetně péče o hrobku. 
Žadatel o přemístění hrobky na náklady města byl v minulosti opakovaně upozorňován na nutnost 
přemístit nebo odstranit hrobku v souvislosti se zrušením pohřebiště, což dodnes neučinil a 
opakovaně žádá město o zajištění a financování přemístění hrobky na nový hřbitov. Jako podporu 
své žádosti uvádí význam osobností, které byly do této hroby pohřbeny, tj. především Františka 
Binky – starosty města Žďáru nad Sázavou v letech 1895-1902, který ve městě kromě jiného zřídil 
v roce 1911 Nadaci sirotčince Františka a Josefy Binkových, majetek a dům nadace byly 
zkonfiskovány, neboť nebyla prokázána prospěšnost nadace a ta byla zrušena v roce 1955 s tím, 
že 20,8 ha pozemků v k.ú. Žďár n.S. bylo převedeno do správy MNV ve Žďáře nad Sázavou a 
budova do správy ONV ve Žďáře nad Sázavou… Dále žadatel argumentuje tím, že v hrobce je 
pohřben i , účastník protifašistického odboje a dlouholetý člen 
Sokola ve Žďáře, dárce předmětů do muzejních sbírek muzea ve Žďáře nad Sázavou. Žadatel 
sděluje, že není schopen financovat přemístění hrobky. – viz přílohy.  
V případě přemístění hrobky na náklady města je doporučeno rozhodnout i o podmínkách 
následné údržby hrobového zařízení – zda bude převedeno do majetku města a udržováno na 
náklady města nebo zůstane v majetku žadatele a ten uzavře nájemní smlouvu na nové/á 
hrobové/á místo/a a nadále bude udržovat hrobové zařízení na své náklady a odpovědnost. Návrh 
žadatele je přiložen.  
V případě, že se město nebude podílet na přemístění hrobky žadatele, pak bude žadatel – vlastník 
hrobky informován v souladu s § 20 odst. 4. zákonem  č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví a o 
změně některých zákonů, v platném znění, že s hrobkou a ostatním hrobovým zařízením bude 
naloženo jako s věcmi opuštěnými.  
Předpokládané náklady na přemístění hrobky na nový hřbitov na Zelené hoře na v minulosti již pro 
tento účel připravený základ činí: 75-85 tis. Kč vč. DPH. Náklady mohou být kryty z rozpočtu města 
(pohřebnictví) bez potřeby jeho navyšování.  
 
Variantně je předložen k projednání radě města návrh na přemístění hrobky na náklady města 
jednak s bezúplatným bezpodmínečným převodem hrobového zařízení městu a dále varianta 
přemístění hrobky na náklady města s uzavřením smlouvy nájemní s žadatelem, který se nadále 
bude starat o přemístěné hrobové zařízení na své náklady. Obě varianty jsou omezeny lhůtou 
k jejich realizaci do 31.3.2018 – pro uzavření příslušných smluv (dar nebo nájemní), následně by 
bylo hrobové zařízení přemístěno na náklady města. Pokud lhůty marně uplynou, město se 
nebude na přemístění hrobky podílet a s hrobovým zařízením bude naloženo jako s věcí  
opuštěnou.  
 
 



Geneze pripadu 
• Mestske zastupitelstvo dne 22.6.1995 usnesenim bod. 4. zakazalo pohrbfvanf na hrbitove 

Zelena hora (u kostela Sv. J. Nepomuckeho) k datu kolaudace noveho hfbitova. 
• Usneseni mestskeho zastupitelstva c. 11 ze dne 11.4.1996 - zrusenf pohi'ebiste. 
• Najemni smlouva na hrobova mista 5-91/1,2 dvojhrob ukoneena uplynutfm doby urcite ke dni 

31.12.2016 

Navrh ieseni 
Viz navrh usneseni 

V pripade, ze volent zastupci mesta rozhodnou o pfemisteni hrobky na naklady mesta, preferuje 
odbor komunalnfch sluzeb variantu usneseni uvedenou pod pismenem A), kdy mesto nabude 
premisfovane hrobove zai'fzenf bezplatne a bezpodm!necne do sveho vlastnictvL 

Varianty navrhu usneseni 

A) 
I. Rada mesta po projednanf schvaluje pi'emfstenr hrobky hrobove mfsto 5-91/1,2 dvojhrob 

ze zruseneho pohrebiste na Zelene hore na novy hfbitov na Zelene hore na naklady mesta 
- hrobove mfsto c.: H1-9, na jiz v minulosti za timto ueelem vybudovane zaklady. Coz je 
podmineno darem hroboveho zarfzeni die odst. II. tohoto usnesenr. 

II. Rada mesta po projednanl schvaluje uzavrenf darovaci mezi mestem Zd'ar nad 

B) 

Sazavou a 
pfedmetem ktere je bezpodminecny dar hroboveho zaflzenf hrobovych mist 5-91/1,2 
dvojhrob ze zruseneho pohrebiste na Zelene hore do vlastnictvi mesta a povefuje starostu 
podpisem teto smlouvy v pfipade, ze smlouva bude uzavfena do 31.3.2018. Pokud 
uvedeny term in pro darovani marne uplyne, mesto se nebude na pi'emfsteni hrobky podflet 
as hrobovym zarizenim nalozl jako s vecf opustenou. 

Rada mesta po projednfmf schvaluje pfemfstenl hrobky hrobove mfsto 5-91/1,2 dvojhrob ze 
zruseneho pohfebiste na Zelene hore na novy hl'bitov na Zelene hoi'e na naklady mesta -
hrobove mfsto c.: H1-9, na jiz v minulosti za trmto ucelem vybudovane zaklady, a to za 
podminky, ze bude nejpozdeji do 31.3.2018 mezi mestem zastoupenym spravcem vefejnych 
pohrebisf (Sedlak - Santa G., s.r.o., IC: 02360870) a 

uzavi'ena smlouva o na 
na uvedeny termin uzavrenl smlouvy najemnl marne 

uplyne, mesto se nebude na pi'emistenf hrobky podllet a s hrobovym zarfzenfm nalozi jako 
s vee! opustenou. 

Doporuceni predkladatele 
Doporucuji schvalit usnesenl die navrhu. 

Stanoviska 



Od: 
Odeslano: 
Komu: 
Pfedmet: RE: Vymfstenf hrobky ze zruseneho hi'bitova na Zelene hore 

Vazena panf inzenyrko, 

Dovolte mne prosfm, abych nejprve vyslovil svoje prani, aby totiz mestska n1da schvalila moji zadost a prestehovala 
hrob na miste 5-91/1,2 ze Zelene hory na nov'{ hi'bitov na naklady obce. Svoji zadost jsem podporil mimofadnymi 
zasluhami pohrbenych, starosty Binky a -ktefi by si zaslouzili, a by jejich hroby zustaly zachovany a take 
mojl absolutni nemoznostl financovat premisteni, jakozto duchodce s minimalnim duchodem. Jelikoz nemam jinou 
moinost, daruji tfmto hrobku do majetku mesta a ponechavam na mestske rade jakkoli o hrobce rozhodovat. 
Pokud by si to mestska rada pi'ala, jsem ochoten se o hrobku starat a uzavi'it s mestem najemnf smlouvu o novem 
umisteni hrobky a platit najemne. Je mne jasne, ze za nekolik desitek let najemne se vyrovna nakladum na 
premisteni hrobky. 
Ke sve adrese pfipojuji telefon, na kter{ mne muzete kdykoli zavolat a upi'esnit dalsf podminky. 
S 1'\f\ '71'1 r:HilCI 

Datum: 17.01.201814:18 
> 
> Vazeny pane
> 
> obdt'Zeli jsme od Vas zadosti o podporu mesta pl'i prestehovani hrobky 
> hrobove mlsto 5-91/1,2 dvojhrob ze zruseneho pohrt:!biste na Zelene hoi'e na sousednf nov'{ hrbitov. vasi !adost 
projedna rada mesta, pro kterou pripravujeme podklady pro pfislusne rozhodnuti. v pripade, ze by rada rozhodla o 
ucasti nebo spoluucasti mesta na prestehovanl hrobky, je nutne take rozhodnout o naslednych povinnostech 
zucastnenych stran. 
> 
> Mate v takovem pnpade pi'edstavu, ze hrobove zarfzen( zustane ve 
> Vasem majetku, uzavrete s mestem najemnl smlouvu na nove umfstenf hrobky a budete se nadale o hrobku starat 
ve vlastnf rezii? Nebo predpokladate, ze hrobove zai'izenl bezuplatne prejde do majetku mesta- napr. jej darujete 
mestu, ktere se one nadale bude starat na miklady mesta? Nebo mate jinou predstavu o dalsim osudu hroboveho 
zaffzeni? 
> 
> Predem dekuji za Vasi odpoved'- reakci na tuto zpravu, kterou ocekavam do pondeli 22.1 .2018 do 12:00 hod., aby 
Vase prfpadne stanovisko mohlo bYt zapracovano do podkladu pro radu mesta. 
> 
> S pozdravem 
> 
> 
> 
> 

1 
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Rada mesta Zd'aru nad Sazavou 
Mestsky urad Zdar nad Sazavou 

Zii.kova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 

~.u: ................ nt?_:~~ 

Praha, 17. prosince 2017 

Vazenf clenove Rady mesta Zdaru, 

Rad bych jeste doplnil svCJj dopis Vasi rade ze dne 31. rijna 2017. Stale mne totiz 
provazeji hrozne obavy, ze hrob starost Binky bude rozbofen a zlikvidovan. Pokusil 
jsem se jeho likvidaci odd alit navmem k Okresnimu soudu. ve Ldaru o pfedbezne 
opatreni zastavujlci jeho likvidaci az do definitivniho rozhodnuti o jeho osudu. 
Bohuzel pozadovanou jistinu 1 o 000 Kc jsem nemohl zaplatit a tak byl navrh 
odmitnut. Jsem totiz v zoufale financni situaci. Oprava hrobu na 
Malvazinkach mne stala - slibenou dotaci ve vysi na vymenu 
kotle mne Magistrat odmita vyplatit Tim jsem vyoorpal a 
podotykam, ze mam duchod jen -
Oovoluji si Vas pozadat zda by se prece jenom nenasly financni prostfedky a hrob 
starosty Binky by byl premisten na novy hi'bitov spolecne s hrobem tovamika 
Smeykala Snad tato spolecna akce by vy51a obec levnejL 
Dekuji Vam za Vasi pomoc. 



Praha, 31. rijna 2017 

Vazenl clenove Rady mesta Zd'aru, 

Obracim se na Vas s nalehavou zadosti tjkajici se premisteni hrobu na Zelene hare 
na navy hfbitov. 
Jsem duchodcem s duchodem ~esicne a moje sest~ byv. 
ucitelka matefske skoly ma duchod jeste o neca nizsi. Pro nas je zcela vyloueeno, 
abycham premisteni hrobu hradili ze sV)Ich prosti'edku. Domnivame se, :Ze pakud 
hrob tavamika Smeykata bude pfemlsten na naklady obce, tatez by bylo moino 
ucinit v pfipade hrabu starosty Frantiska Binky. Povazuji za svou povinnost Vam 
oznamit, ze se jedna o hrob vyznamne osobnosti, dlouholeteho starosty v letech 
1895 - 1902, narodniho buditele a zakladatele divad!a v meste Zd'are, kter)' cely svuj 
dum vemoval pro zfizeni sirotcince, pfestehoval se do domu nasi tety Josefy, pozdeji 
provdane Binkove, ktera venovala financni na vnitrnr zarlzeni sirotcince. 
v hrobe je tez pochovan i ucastnik 
protifasistickeho odboje. ve Zd'are (viz 
potvrzenl), kte,Y venoval do sokalovny klavfr a velmi cenne staroiitnosti Mestskemu 
muzeu za symbolickou cenu (potvrzeni rovnez pftlozeno). Nesmlrne cennYr"n je 
starodavny sekretar, ktef'Y je celastatnim unikatem. Ve Zdarskem ulicniku I je z;minka 
~obe a prodeji kamnoV)Ich podpalovadel {do ctyficatYch let). Toto 
podnikani neprineslo otci naprosto zadny zisk, • jaka lidumil byl rad, ze zajistil 
obzivu !idem v dobe nezamestnanosti a hospodarske krize. 
Z rodinneho archivu zasilam fotografii Frantiska Binky, skupinovou fotografii 
divadelniho souboru a fotografii domu, kter)' v€moval F. Sinko pro ucely sirotcince. 
Dekuji Vam za Vasi pomoc a vefim, ze dnes bahate mesto Zd'ar venuje financnl 
prastredky k uctent pamatky sV)Ich vyznamnych O$obnosti. 

S pfatelsf<Ym pozdravem 

Pftlohy: 

Nadacni dum BinkoV)Ich 
Statdsta F rantisek Binko 
Skupinova fotografie divadelniho souboru 
Osvedceni ueastnika narodniho boje za osvobozeni. 
Potvrzeni o -lenstvi v Sokole od roku 1920 
Potvrzeni o pre metech deponovanych v mestskem muzeu 







-~...... ------ --------





.:'· 

... r. r··-1 f'~~~"v /~ .. \ 1 
1 r: L~. ~·~~~~~j ~..c~ \f 

~'U.~\~Wl>~.~~~w~~·r..,~.-;"'"~l>:.;l<)o.W~:¥"''*"~411'~rr~YA\~>'.,.,~,~"..,~~''\~~·'Y.W,'f*.""J.""'-"''»..'.\~;.......,..y,':!':?'~tv .... ,. ... .,\'.lM\•l:•~·.-.~mw..P>·.-.w.o:o,.,·~e~-"<-'»V:~""""~~>-...v.~~·~..,,,......_.,..,~~~""'"'Y">!""-"-~~··"':?l,\'l"~~·"''lo'!l>~~~:..:.:: 

t~~~;A t1.~~.wt~~'!~?t;fv~ 

. :~ 

li::.tr 

----------------~ 

b r a t 
., ' ' ' • srlev ]_u ::., .. -:~"'''8 'i'·l· ~acost1 u,.. :~.::a lob 

" 
zdvorile, jsi clenmrr 

• ' J 

J6Ui.10~Jy oci. L. 

ffazd~r 
> 

.. · .. · 





Vazeny pane starosto, 
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Mgr. Zdenek Navratil 

starosta mesta 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Praha, 4. cervna 2017 

Prosim o odpoved' na muj dopis ze dne 20. prosince 2016, kte,Y zasnam v prfloze a 
kde podrobne vysvetluji svoji zadost o podparu prestehovani prfpadne nazor na 
likvidaci hrobu na Zelene hare. Domnivam se, ze zaslouzilYm osobam mesta Zd'aru, 
jako byl starosta Binko a - melo by se mesto financne podilet na 
prestehovani jejch hrobu na nove mlsto. 
Dekuji Vam za Vasi podporu 
s uctou 



Skolsey odbor rady krajske'ho n6rodniho vyboru v Jib1ave. 
~rajsl<Y nP.rodnf vybor v Jih1ave. 
'I'e1efon c. 3101-3105. 

Zn.: Sko1-1370-55/B 

Mf~tnf n{;rodn~ vybor 

Nadace sirotrj_nce Frantisl<::a a J os efy Binkovych -zrusen1. 

- , ....... J .. . ... 

Skolsk:Y oc3bor rady :mrajskeho n6rod.nfho vSrboru v Jil11ave na z8klade 
zmocneni. daneho ministarstvern vni tra vynosem zh .IV/2- lt-5(3-66/1953 ze dne 
4 . 2 . 1953 c1 .5 ocJst . 3 a na z{i.klade § 9 rozpoc>toveho zakona na r. 1952, 
c. 3/1952/Sb. zrusuje 

nadaci sirotr~ince Fre:mtiska a J os efy Binkovych 

dnem l.kvetna 1 955 . 

1/ Volny vklad na vl<.:ladni knfzce u Stat . spof•itelny ve ZdC f·e nad S6z . 
f!fs. 16.758, f')lio 11. JllJ se inkameruj e v e prospech sttitu . 

2/ Nemovitosti; 

a/ Po'Zemky v kat. uzemi Zdar n.S.I c .parc. C:ll,1155,1170,ll71J1172, 
1173, 2L~Bo, 21.~81 ~ 1157, 1398/l, 1400, ll}.01 v celkove 1•ozlg~e 20, 7923 ha 
se pred6vaj:( do spravy mistniho n6rodniho vyboru ve Zdaf·e nad Sez . 

Doporucuje se, aby jicb C!ast byla. pouzita prednos~tte pro ucely 
micurinslcych poli vseobecne vzde1;:j.vacich skol ve Zd8.1·e n.S.~iz., 
pol{Ud skolt1rrt jiz pro tyto ucely nebyly pozemky pride1eny. 

~/ D~Jm cp .l37 se staveb.parcelou c. 253 a zahrada parg.c . 261-15 se 
p!•edr: vaj:i do sprc1.vy ..Skolskeho odboru r•ady ONV ve ~d6f• e nad Sa.z . 
pro ucely okresni. pion.Yrske tecbnicke stanice . 

Proti tomuto rozhodnut:f ml'izete podati od vol(;.ni do 15 dnu po j.eho 
d orur. eni. ku KNV v .. Ti bla v e . 

L.s. 
Vedouci skolskeho odboru rady KN\ 

t...aplatilek v.r. 
Sl{olsk.Y odbor rad.y krajslceho 
n8rodnibo vyboru v Jih1ave. 

II 
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