
Oznámení  o ukončení ordinace  v Krásném Udolí. Toužim 8 . 1 1 . 2017

Vzhledem  k  nutnosti používat od   1.1. 2018  tzv. elektronický recept  /e-recept/jsem se  po

É::::itcahcioá.s:::?s2tsTsrvozkoá:lnéu#č#í:oVoZování ambulance  PL  v  útemích  odpoledních
Vybavení ordinace pro  vypsání e receptu  by  vyžádalo nemalé  finanční  častky a  vzhledem
k malé  návštěvnosti pacientů  v  ordinaci  /  v  průměru  2-4 pac. za 1 hodinu/jsem se  rozhodl
ukončit ordinaci  koncem roku  2017.
Od 1.1. 2018 bude  prodloužena  doba  odpolední ordinace  v Toužimi od 14,30 do  18,00 hod.
U špatně pohyblivých pacientů je možno  vyžádat   návštěvu  lékaře.

Děkuji  za  pochopení  .
MUDr. R.  Hlous
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REFORMA  POHŘEBNICTVÍ
dle zákona č. 256/2001  Sb., ve znění aktuálních novel

prov:zo.vvo:::|#ží3isš:gťÉiittšvne#l:éŤtěJáš.g#ví=#í3áťž+.tvg,n:s.T:|,áuť::áe#ě#cmhěii:ývTyd)ojvf,?
Město je povinno vést tzv.  Hřbitovní knihu s každým jednotlivým hrobovým místem a Žde mimo

jiné evidovat (výpis části z § 20 a § 21  zákona):
-jméno Oména) a příjmem' zemřelých,
-místo a datum jejich narození a úmrtí,
- datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace,
- určeni' hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo  transportního

vaku; u lidských ostatků druh a číslo umy a v případě vsypu i místo jejich uložení,
- záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky,

byly touto nemocí nakaženy,
-jméno Ůména), příjmení, adresu místa trvalého pobytu, datum narození, kontaktní spQjení nájemce

hrobového místa,
-datum uzavřem' nájemni' smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,        +
- údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa,
-identifikaci právnické nebo podnikající fýzické osoby, která pohřbem' provedla.

Pro  řádné  zaevidování  výše  uvedeného  proto  budeme  při  uložení  zemřelých  do  hrobů  či  umístění
uren po nájemci požadovat:

- kopii úmrtního listu nebo listu o prohlídce zemřelého,
- doklad o zpopelnění nebo pohřbení do země od provozovatele pohřební služby, kde  bude

uveden právě dmh rakve (umy) a další výše uvedené náležitosti,
- kopii parte, pokud bylo vydáno, případně prohlášení, kdy byl ostatek na hřbitov předán.

V souvislosti s novelou zákona o pohřebnictví byl také přepracován a vytvořen nový „Řád veřejného
pohřebiště  města  Krásné  Údolí",  který  naleznete jak  na  našich  intemetových  stránkách  města,  tak  i  na
vývěsné tabuli na hřbitově. Nelekněte se jeho rozsahem a seznamte' se s ním..

Na závěr si  dovolím jednoduché shmutí  a zároveň Žádost - pokud plánujete na hřbitově, ať už na
hrobových místech,  či v kolumbáriu cokoliv činit, najděte chvilku a přijďte (nebo zavolejte) na náš úřad a
záležitost zkonzultujte.  Snad tím  předejdeme  zbytečným  a někdy  i  necitlivým  nedorozuměním.  Dále  Vás
žádám, abyste zpravili fimu, pohřební službu, kameníka nebo jiného řemeslníka, aby před zahájem'm prací
na Vašem hrobovém místě toto ohlásil na městském úřadě. Nemá to daleko, Že?? Děkuji.

M. Frank
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