CENÍK

nájemného a služeb spojených s pronájmem hrobového místa
na městském hřbitově v Polici nad Metují
dle rozhodnutí RM č. 11/14/2015 ze dne 7. 7. 2015 činí s platností od 1. 7. 2015
I.

10 Kč za 1 m2 a rok

NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA

V souladu s výměrem MF ČR č. 01/2015, seznam zboží s regulovanými cenami, část I., oddíl A,
článek 2, činí maximální roční nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště v obcích do 25.000
obyvatel 20,- Kč za 1 m2 a rok.
II.

SLUŽBY SPOJENÉ S PRONÁJMEM HROBOVÉHO MÍSTA

66 Kč za 1 m2 a rok

Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů nutné k zajištění řádného běžného provozu celého
pohřebiště, jako je zejména: údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací, hřbitovního
zařízení, spotřeba vody, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, zamykání a odemykání
hřbitova, vedení evidence.

76 Kč za 1 m2 a rok

CELKEM
POHŘEBNÍ SLUŽBY
Uložení zpopelněných ostatků

Zpopelněné ostatky je možné uložit provedením rozptylu (na rozptylové loučce) nebo vsypu
(na vsypové loučce) nebo uložením urny (do hrobového místa).

ROZPTYL
VSYP

(JEDNORÁZOVĚ)
(JEDNORÁZOVĚ)

100 Kč
220 Kč

PODKLADY PRO EVIDENCI
Na každé hrobové místo je třeba vyhotovit NÁJEMNÍ SMLOUVU.
Pro tuto smlouvu je potřebné následující:
údaje o NÁJEMCI A ZÁSTUPCI (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo
občanského průkazu, číslo telefonu – příbuzenský vztah zástupce k nájemci)
ČÍSLO HROBOVÉHO MÍSTA (nebo u hrobu - příjmení zemřelého pochovaného do
rakve, pro urnový háj – příjmení plátce)
údaje o URNÁCH ULOŽENÝCH V URNOVÉM HÁJI NEBO V HROBĚ (jméno a příjmení
zemřelého, RČ, poslední bydliště, datum a místo narození, datum a místo úmrtí,
datum uložení).

KONTAKTNÍ OSOBY
Hambálková Dagmar
Švorčík Daniel
Fridrich Libor

evid. hrobových míst, nájemní smlouvy
správce hřbitova
POHŘEBNÍ SLUŽBA

č. tel. 491 509 990
č. tel. 606 870 270
č. tel. 491 543 332

……………………………………………..

Ida Jenková, starostka

