Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
vede evidenci válečných hrobů a pietních míst, které jsou v jeho správním obvodu a informuje
příslušný krajský úřad o počtech a stavu válečných hrobů.
Péči o válečné hroby upravuje 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.
Válečným hrobem dle zákona č. 122/2004 Sb., je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní
deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti. Péče o
válečné hroby zahrnuje úpravu, ochranu, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně
exhumací. Péči o válečné hroby, pomníky, osária, pamětní desky a památníky zabezpečují jejich
vlastníci, a pokud vlastník není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.
Vlastníky válečných hrobů jsou především obce. Ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník,
jsou cca 163 válečné hroby a pietní místa.
Od roku 2005 vytváří Ministerstvo obrany ČR (dále jen „ministerstvo“) na základě mezinárodních
smluv a ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, evidenci válečných hrobů a pietních míst a
dohlíží na jejich technický stav a údržbu. Na portálu ministerstva obrany lze získat informace o
válečných hrobech a pietních místech v celé naší republice, v zahraničí, mapu lokalit a informace o
jednotlivých obětech (jsou-li známy) na internetové adrese http://valecnehroby.army.cz/
Pro provedení větších oprav pietních míst lze využít dotační program ministerstva obrany.
Podrobné informace obdržíte na internetových stránkách ministerstva.
Upozorňujeme na ustanovení §3, odst. 2. zákona č. 122/2004 Sb., (cit.) :
Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu
může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn,
provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany (dále jen
„ministerstvo“). Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po
písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a ministerstva. Souhlasy ministerstva nenahrazují povolení
nebo vyjádření jiného správního úřadu, pokud je vyžadováno podle zvláštního právního předpisu.

Evidenci válečných hrobů a pietních míst se zabývá: Bc. Barbora Knorová, bknorova@murako.cz
ve spolupráci s Ing. Tomášem Kapsou, tkapsa@murako.cz

