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Pohřeb agentů a teroristů usmrcených v boji
s bezpečnostními orgány
V boji bezpečnostních orgánů proti vnitřní
a zahraniční reakci dochází někdy k usmrcení agenta
nebo teroristy. Jejich mrtvoly bývají po provedeném
šetření a ohledání předány příbuzným, kteří pak
vypravují usmrceným teroristům a agentům honosné
pohřby, jež se stávají manifestací reakce. Pohřbu
zúčastňují se lidé, kteří nemají žádný osobní vztah
k pohřbívanému a svou účastí dávají jen výraz svému
nepřátelskému postoji vůči lidově demokratickému
zřízení. Je li pak veřejně známo místo,kde usmrcený
agent a terorista byl pohřben, mají příslušníci reakce
možnost kladením věnců nebo kytic a podobně vyjádřit
manifestačně svůj souhlas a sympatie s činem
a záměrem pohřbeného.
Nařizuji proto těm náčelníkům (velitelům),
kteří případ zastřeleného agenta nebo teroristy
zpracovávají, aby zařídili ihned po soudní pitvě převoz
do nejbližšího krematoria, pokud je to technicky
možné. Se správou krematoria je pak nutno projednat
spálení mrtvoly bez jakékoliv účasti veřejnosti (včetně
příbuzných). Urnu s popelem předá pak správa
krematoria náčelníku okresního oddělení VB v místě,
který zařídí zaslaní urny ministerstvu národní
bezpečnosti – správě nápravních zařízení, která zařídí
uložení urny na vězeňském hřbitově. Odvoz mrtvoly do
krematoria je nutno zařídit tak, aby byl utajen před
veřejností.
Není li možno z jakýchkoliv příčin provést
převoz mrtvoly do krematoria, je nutno uvažovat o
možnosti pohřbít zastřeleného agenta nebo teroristu
v jiné obci, než bylo jeho poslední bydliště. V místě
posledního bydliště je možno provést pohřbení jen
v případech naprosté nezbytnosti. Při pohřbu do země
je nutno vstoupit ve styk s předsedou toho místního
národního výboru, v jehož obvodě má být mrtvola
pohřbena, a projednat s ním pohřbení tak, aby
a) mrtvola byla pohřbena pokud možno ihned po
provedení soudní pitvy, případně po provedení
převozu do obce
b) doba pohřbu byla naprosto utajena, t.j. aby
hrobníku byl dán pouze pokyn vykopat hrob
bez udání jména pohřbívaného, a doba uložení

rakve do hrobu mu sdělena těsně před
pohřbením.
c) umístění hrobu na hřbitově bylo učiněno
neznatelným (pohřbení ve společném hrobě
nebo aspoň neoznačeném hrobě, rakev zasypat
okamžitě po uložení a hrob srovnat se zemí tak,
aby nebyl znatelný).
S úředním lékařem, který provede ohledání
mrtvoly, je nutno projednat, aby ohledací a úmrtní
list zaslal jednak příslušnému národnímu výboru,
jednak
příslušnému
soudu
k zavedení
pozůstalostního řízení.
Byl li terorista nebo agent usmrcen a pohřben v jiné
obci než v obci svého posledního bydliště, nutno za
7 dní po jeho pohřbení sdělit předsedovi místního
národního výboru obce posledního bydliště
usmrceného, že usmrcený agent nebo terorista
dne….. zemřel a že je tudíž nutno provést jeho
odhlášení z evidence obyvatelstva a z evidence
zásobovací; současně se sdělí, že ohledací a úmrtní
list je u okresního soudu. Současně se předseda
požádá, aby vyrozuměl o úmrtí nejbližší příbuzné
s tím, že zemřelý byl již pohřben a místo pohřbení
nemůže být ze závažných bezpečnostních důvodů
sděleno; jinak je odkáže na příslušní okresní soud
jako soud pozůstalostní.
Byl li terorista nebo agent usmrcen v obci
svého posledního bydliště, sdělí předseda
národního výboru týden po jeho pohřbení
nejbližším příbuzným usmrceného, že usmrcený
byl již pohřben a místo pohřbení nemůže být ze
závažných důvodů bezpečnostních sděleno; jinak je
odkáže na příslušní okresní soud.
Výlohy spojené s pohřbem (zpopelněním)
usmrceného teroristy nebo agenta se hradí
z prostředků ministerstva národní bezpečnosti a to
ústředně hospodářskou správou MNB, které se
příslušné účty zašlou k proplacení. Hospodářská
správa uplatní pak v pozůstalostním řízení náhradu
vzešlých výloh.
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