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Adresát:

Ministerstvo obrany
odbor pro válečné veterány
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6-Dejvice

ŽÁDOST

O SOUHLAS S PŘEMÍSTĚNÍM 

PIETNÍHO MÍSTA

A2)

(vyplňuje vlastník válečného hrobu - pietního místa1), je-li právnickou osobou)

Registrovaný název právnické osoby: Město Nové Město na Moravě

Identifikační číslo (IČ):00294900

Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát): Vratislavovo nám. 103, 59231 
Nové Město na Moravě,  Česká republika

Spojení (telefon, fax, E-mail)1): 566 598 300, posta@nmnm.cz

B2)

(vyplňuje vlastník válečného hrobu - pietního místa1), je-li fyzickou osobou)

Titul1), jméno, příjmení:

Místo trvalého pobytu ulice, číslo, PSČ, město (obec), stát:

Spojení (telefon, fax, E-mail)1):



C3)

(vyplňuje vlastník nemovitosti, je-li právnickou osobou)

Registrovaný název právnické osoby: Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě

Identifikační číslo (IČ):48 89 87 59

Sídlo právnické osoby (ulice, číslo, PSČ, město, obec, stát): Vratislavovo nám. 120, Nové 
Město na Moravě, 59231, ČR

Spojení (telefon, fax, E-mail)1):566 615 424

D3)

(vyplňuje vlastník nemovitosti, je-li fyzickou osobou)

Titul1), jméno, příjmení: 

Místo trvalého pobytu ulice, číslo, PSČ, město (obec), stát: 

Spojení (telefon, fax, E-mail)1):

E

(identifikace válečného hrobu - pietního místa1))

Pietní místo: 2 hroby Rudoarmějců – oběti 2. světové války

Číslo pietního místa1): CZE6108-9727, CZE6108-9721

Značka: pořadové číslo4): označení:

Město(obec)4): Nové Město na Moravě ulice: Tyršova Číslo: 
kraj4): Vysočina stát4): ČR

Katastrální území: Nové Město na Moravě     číslo parcely: 287

Umístění pietního místa1), 4): římsko-katolický hřbitov v Novém Městě na Moravě

Historická událost, ke které se pietní místo1) vztahuje4): 2. světová válka

Pohřbené osoby (neuvádějí se, jedná-li se o pietní místo)

Hodnost, jméno, příjmení: viz příloha č. 4, č. 5 a č. 6

Státní příslušnost: národnost:

Historická událost4):



Datum narození: datum a místo úmrtí:

Příslušnost k armádě4): Rudá armáda

Celkový počet pohřbených osob: 11

Pietní místo1)  není1) kulturní památkou.

F5)

(nemovitost, na kterou se má pietní místo1) přemístit)

Město (obec): Nové Město na Moravě katastrální území: Nové Město na Moravě, 
kraj:Vysočina, stát: ČR

Budova1)

ulice: číslo popisné: číslo evidenční:

využití budovy:

pozemek, na kterém se budova nachází: číslo pozemku: 

Pozemek1)

parcelní číslo (číslo stavební nebo pozemkové parcely): 287

druh a způsob využití pozemku: římsko-katolický hřbitov

příslušnost k vlastníkovi (číslo listu vlastnictví, s uvedením katastrálního území, obce a kraje):
 LV 1537, kú: Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina

Důvod přemístění pietního místa1):

Město Nové Město na Moravě má záměr u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války –
Dne  osvobození  v  roce  2020  vytvořit  nový  památník,  který  by  byl  věnovaný  obětem 2.
světové  války  v  Novém Městě  na  Moravě.  Součástí  tohoto  nového  památníku  by bylo  i
uložení ostatků padlých vojáků RA ze dvou stávajících naproti sobě ležících hrobů na římsko-
katolickém hřbitově  v  Novém Městě  na  Moravě.  Hroby  s  pomníky  jsou  evidované  jako
válečné hroby a jeden z nich je evidován s ostatky. 

Město Nové Město na Moravě je vlastníkem těchto dvou válečných hrobů.

Po vyhodnocení lokality římsko-katolického hřbitova jsme vybrali čestné místo pro toto nové 
pietní místo s ostatky, a to u hlavní vstupní brány římsko-katolického hřbitova. Místo je dobře
viditelné a nabízí řadu možností na ztvárnění nového památníku s vhodnou úpravou zeleně.  

Vzhledem k  tomu,  že  existují  na  základě  historického  zkoumání,  tři  verze  jmen  padlých
vojáků RA, zasíláme v příloze tři seznamy. Jednak jde o soupis jmen uvedený na náhrobku –



v ruském a v českém jazyce, jednak soupis jmen od historika pana Ondřeje Červeného a dále
soupis, který byl uveřejněn v kronice města Nového Města na Moravě. 

Bohužel se nám nepodařilo zjistit, který z uvedených seznamů odpovídá skutečnosti, proto
bychom  prostřednictvím  Vás  požádali  ruské  velvyslanectví,  případně  i  jiný  zdroj,  o
odsouhlasení některého z přiložených seznamů jmen padlých příslušníků RA tak, abychom
uvedli na novém památníku správná jména. 

A  dále  vás  prosíme  o  vyřízení  písemného  souhlasu  Ruské  federace  s  přesunem  ostatků
padlých vojáků, příslušníků RA.

V návaznosti na výše uvedené prosíme o vydání souhlasu s přesunem dvou válečných hrobů
obětí 2. světové války v rámci římsko-katolického hřbitova a s vytvořením nového památníku
s ostatky. 

S úctou

Michal Šmarda
 starosta

Přílohy: 1. Fotografie současných válečných hrobů (pietního místa) a místa jeho umístění
2. Fotografie předpokládaného, nového místa umístění válečného hrobu (pietního 
místa)
3. Kopie katastrální mapy doplněná orientačními zákresy
4. Seznam padlých  uveden na památníku – evidence válečných hrobů
5. Seznam padlých zpracovaný historikem O. Červeným
6. Seznam padlých vojáků uvedený v kronice města Nové Město na Moravě
7. Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
8. Vyjádření krajského úřadu

_______________________
1) Co se nehodí, škrtněte popř. neuvádějte
2) Stati A, B se neuvádějí, popř. nevyplňují, je-li vlastník válečného hrobu (pietního místa) zároveň vlastníkem 

nemovitosti, na níž je válečný hrob (pietní místo) umístěn
3) Vyplňuje se buď stať C, nebo D
4) Povinný údaj z aplikace EVIDENCE VÁLEČNÝCH HROBŮ
5) Stať F se neuvádí, popř. nevyplňuje, jedná-li se o souhlas se zrušením válečného hrobu (pietního místa)
 


