
Ceník za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované 

v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa v Rychtářově 

 
  

A) Pronájem hřbitovních míst (Výměr MF pro příslušný kalendářní rok) 

V těchto cenách jsou zahrnuty mj. i náklady související s administrativním zajištěním 

pronájmu daného místa, např. sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence hrobových 

míst, plateb a upomínek, dále příspěvek na správní režii spojenou s chodem hřbitova, 

údržba a aktualizace hardware, software, pojištění, styku s veřejností týkající se volných 

hrobových míst, telefonní hovory apod.,  

Max. možný nájem dle výměru MF je 30 Kč/m2 tj. 300 Kč/m2 za 10 let 

Pronájem Cena za 1 m
2
 

pozemku hrobu na 10 let  130 Kč 

pozemku hrobky na 10 let 130 Kč 

pozemku na urnový hrob na 10 let 130 Kč 

pozemku epitafního hrobu na 10 let 130 Kč 

 

B) Kolumbárium                                                                                              cena                                 

pronájem 1 kolumbária (výklenku ) se skleněnými dvířky na 10 let 1 800 Kč 

pronájem 1 kolumbária (výklenku ) se kamennou deskou na 10 let 1 800 Kč 

 

C) Hřbitovní služby spojené s pronájmem hřbitovního místa  

Aby pronajatý pozemek mohl sloužit danému účelu, je třeba: 

- udržovat provozní budovu, oplocení, ostatní pozemky, stanovit provozní dobu a v této 

době provádět ostrahu objektu včetně otvírání a uzavírání hřbitova dle provozní doby 

v daném období 

- udržovat osvětlení hřbitova dle provozní doby v daném období 

- zametání a čištění společných zpevněných ploch a cest včetně zimní údržby (ruční             

a strojní úklid sněhu a posyp), hrabání listí a jeho uložení na hřbitovní meziskládce 

- hubení plevelů chemickými postřiky, ruční a strojní sečení trávy a její uložení na hřbitovní 

meziskládce 

- udržování uliček mezi pronajatými pozemky (tráva, listí, plevel), kácení stromů keřů           

a jejich výsadba 



- odvoz odpadů ze hřbitovní meziskládky na placenou skládku včetně zajištění dopravních a 

mechanizačních prostředků 

Cena hřbitovních prací a služeb spojených s pronájmem hřbitovního místa Cena za 1 m
2
 

pozemku hrobu na 10 let  100 Kč 

pozemku hrobky na 10 let 100 Kč 

pozemku na urnový hrob na 10 let 270 Kč 

pozemku epitafního hrobu na 10 let 270 Kč 

Ceny pronájmu hřbitovních míst, prací a služeb jsou sjednány a uvedeny v nájemní smlouvě o 

pronájmu hřbitovního místa na veřejném pohřebišti. 

 

Tento ceník nabývá platnosti od 01.03.2015 

 


