Městys Všeruby

Ceník služeb spojených s nájmem hrobového místa v městysu Všeruby na
veřejných pohřebištích Všeruby u Kdyně a Hyršov (dále jen veřejná pohřebiště) a
případné sankce

I.
Cena za pronájem hrobového místa na veřejných pohřebištích
V souladu s výměrem MF ČR 1/2019 je roční nájemné za nájem pozemků nesloužících
k podnikání stanoveno:
Roční nájemné z pozemku na veřejném pohřebišti: 4,00 Kč/m2/rok
II.
Ceník služeb
Ceník služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích byl stanoven
takto:
-

-

za hrobové místo pro uložení rakve se zemřelým:
 jednohrob
100,00 Kč/rok,
 dvojhrob
120,00 Kč/rok,
za urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelého 80,00 Kč/rok.

V ceně služeb je zahrnuta částečná úhrada nákladů na údržbu hřbitova (sekání trávy, odvoz
odpadu) a náklady za vodné.
III.
Celková cena
Celková cena za hrobové místo:
 jednohrob
110,00 Kč/rok,
 dvojhrob
140,00 Kč/rok.
Celková cena za urnové místo: 84,00 Kč/rok.
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IV.
Sankce
V souladu s Řádem veřejného pohřebiště městyse Všeruby, podle § 5 odst. 1 písm. i), § 5 odst.
3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, lze uložit pokutu až do výše 10 000,00 Kč
tomu, kdo poruší podmínky uložené v Řádu veřejného pohřebiště městyse Všeruby, zvláště při
konání pohřbu nebo pietního aktu.
Je-li přestupek páchán opakovaně, může být uložena pokuta až do výše 15 000,00 Kč.
Přestupku se dopustí také ten, kdo:
 zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem
dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
 neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s
lidskými ostatky,
 neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí
exhumaci.
V souladu s ustanovením § 26 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, lze uložit pokutu až do
výše 100 000,00 Kč za přestupky uvedené výše.
V.
Ostatní ustanovení
Uvedené ceny a výše sankcí jsou stanoveny dle platného zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
dle výměru MF ČR 1/2019 a Řádu veřejného pohřebiště městyse Všeruby. Tento ceník byl
schválen provozovatelem veřejného pohřebiště, Radou městyse Všeruby dne 08. 09. 2020,
usnesením č. 05/2020.

Václav Bernard v. r.
starosta městyse Všeruby
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