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Ceník nájemného z hrobového místa a služeb 

spojených s užíváním hřbitova 

 

Čl. 1 

 

Cena nájmu a cena služeb s nájmem spojených 

 

1. Základní cena nájemného za pronájem hrobového místa                                              5,--  Kč/m2/rok 

2. Základní cena služeb spojených s nájmem a užíváním hrobového místa                   46,20 Kč/m2/rok 

3. Cena nájemného hrobového místa v kolumbáriích                                                    120,-- Kč/rok                                                                                                                          

4. Cena nájemného hrob. místa pro vsyp zpop. lids. ostatků                   jednorázově  100,-- Kč  

5. Pro potřeby uzavření nájemní smlouvy na nové hrobové místo se roční cena nájmu určí výpočtem 

tak, že maximální přípustná plocha hrobového zařízení (v případě, že nájemce nezná v době 

uzavírání smlouvy plochu skutečnou) se vynásobí součtem ceny dle  odst. 1 a ceny  dle odst. 2. 

Takto stanovená roční cena se vynásobí počtem let, na které je nájemní smlouva uzavírána. 

6. V případě uzavírání nájemní smlouvy  u stávajících pronajatých hrobových míst na další období 

musí odpovědný pracovník nejprve měřením prověřit skutečnou velikost (plochu) průměru zřízeného 

hrobového zařízení hrobu. Pokud na hrobovém místě není zřízeno hrobové zařízení, bude započtena  

maximální přípustná plocha hrobového zařízení. Takto stanovenou plochu následně vynásobí 

součtem cen dle odst. 1 a odst. 2 a počtem let, na které je nájemní smlouva prodlužována (sjednána). 

7. Obdobně dle odst. 6 je postupováno v případě určování ceny nájmu hrobky. 

 

Čl. 2 

 

Podmínky související se sazebníkem 

 

1. Dobu nájmu nebo užívání určí nájemce nebo uživatel hrobového místa, v souladu s Čl. 9 odst. 6-8 

Řádu veřejného pohřebiště. 

2. Nájemné včetně poplatku za služby spojené s užíváním hřbitova dle čl. 1 je splatné nejpozději do 

pěti dnů po uzavření příslušné smlouvy o nájmu. 

3. Výše nájemného z pozemku se řídí Cenovým výměrem MF ČR č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 

2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Pro obec velikosti Chrastavy je 

stanoveno maximální roční nájemné 5,28 Kč/m2. 

4. Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z 

nájmu a služeb s nájmem spojených ve výši 75 %. 

5. Základní služby spojené s nájmem a užíváním hrobového místa, kalkulované k ceně nájmu jsou: 

Správa pohřebiště a objektů na pohřebišti, vedení předepsané evidence související s provozováním 

pohřebiště, zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby nájemců a 

veřejnosti, vykonávaní dozoru nad dodržováním řádu pohřebiště, běžná údržba pohřebiště včetně 

zeleně, oplocení, mobiliáře, zajištění vody, běžná údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch 

(v létě i v zimě),  zajišťování svozu, odvozu a likvidace odpadů, běžná údržba čestných hrobových 

míst, vojenského hrobu a společných hrobů. 
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Čl. 3 

 

Doplňkové služby, které nejsou zahrnuty v cenách dle Čl. 1 odst. 1 a 2. 
 

1. Na městském hřbitově jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka 

hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu a jsou prováděny  na základě 

objednávky správcem hřbitova: 

 

a) Pronájem smuteční síně pro smuteční obřad                                                                500,-- Kč 

b) Uložení urny do kolumbária                                                                                           50,-- Kč 

c) Provedení vsypu na vsypovou loučku                                                                           100,--Kč 

d) Uložení urny do hrobu (rakvov. i urnového)                                                                100,-- Kč 

e) Zrušení klasického hrobového místa                                                                             800,--Kč 

f) Zrušení klasického hrobového místa dvojhrobu                                                        1 200,--Kč 

g) Zrušení zmenšeného hrobového místa                                                                          600,--Kč 

h) Zrušení hrobového místa v urnovém háji                                                                     500,-- Kč 

i) Manipulace se zpopelněnými lidskými ostatky v rámci hřbitova mimo a) a c)           100,-- Kč                                

 

2. U cen pod písmeny  b) – i) se DPH neuplatní. Cena pod písmenem a) je stanovena včetně DPH. 

 

Čl. 5 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Podle tohoto ceníku bude postupováno při uzavírání smluv ode dne jeho účinnosti. 

2. Zrušuje se sazebník č. 1/1996 ze dne 11. listopadu 1996, včetně dodatku č. 1 ze dne 1. srpna 1998 a 

dodatku č. 2 schváleného 1. 6. 2009 usnesením RM č. 2009/08/XIX. 

3. Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020 

 

 

V Chrastavě dne            2020 

                                                                                                                 Ing. Michael C a n o v 

                                                                                                                            starosta 

 

: 


