Informace o provozu pohřebišť ve Vyškově, Dědicích a Rychtářově.
Správa majetku města Vyškova je správcem pohřebiště ve Vyškově, Dědicích a Rychtářově
na základě zřizovací listiny a plné moci sepsané s městem Vyškov, které je provozovatelem
pohřebišť.
Provoz na pohřebištích je upraven Řádem veřejného pohřebiště.
Hřbitovy můžete navštívit v období duben-září od 06,00 do 20,00 hodin, v období říjen –
březen od 07,00 do18,00 hodin.
Pracovní doba správce ve Vyškově je v období duben-září od 06,00 do 14:30 hodin,
v období říjen – březen od 07,00 do 15,30 hodin. Obdobně je tomu na hřbitově v Dědicích.
Veškerá agenda spojená s provozem na hřbitovech a výběr veškerých poplatků se vyřizuje
přímo na hřbitově ve Vyškově ve správní budově na adrese Hřbitovní 6/4 Vyškov, a to každý
všední den od 08,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 hodin. Na telefonním čísle 517 333 103 si
můžete předem ověřit přítomnost pověřené osoby, nebo např. domluvit vyřízení Vaší
záležitosti v dřívější či pozdější hodinu, pokud se nemůžete dostavit v řádné otvírací době.
Co u nás vyřídíte:
- výběr hrobového místa
- veškeré platby za pronájem hrobového místa a služby s tím spojené dle ceníku tj. zejména:
- prodloužení, ukončení nájemní smlouvy
- výkop hrobu pro uložení rakve nebo exhumaci
- výzdobu hrobu
- otevření, zavření hrobky
- provedení vsypu
- uložení urny do hrobu, uložení urny do hrobky
- uskladnění urny
Zvláště upozorňujeme na povinnost, že zpopelněné lidské ostatky, tzn. ve většině případů
urny s popelem, je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště
a způsobem, který stanoví.
Co vzít s sebou v případě zařizování:
- uložení urny:
Vyřizuje osoba, se kterou je sjednán nájem hrobového místa. S sebou vezme: svůj
občanský průkaz, Doklad o zpopelnění a Úmrtní list, částku dle ceníku.
Pokud je nájem hrobového místa a hrobové zařízení součástí dědického řízení, dostaví se
oprávněná osoba s opravňujícími dokumenty a občanským průkazem k vyřízení převodu
nájmu.
Po dohodě a vydáním souhlasu správce, může nájemce uložit urnu sám, nebo využít
služeb správce pohřebiště.

-

výkopu hrobu:
Vyřizuje osoba, se kterou je sjednán nájem hrobového místa. S sebou vezme: svůj
občanský průkaz, doklad zesnulého prokazující jeho totožnost (občanský průkaz, rodný
list, doklad o prohlídce mrtvého atd.)
Zálohu na výkop hrobu 5.000Kč + částku na nájem hrobového místa (jednohrob
cca 1 500 Kč, dvojhrob 3 000 Kč, závisí také na době trvajícího pronájmu)
Pokud bude nájem hrobového místa a hrobové zařízení součástí dědického řízení, dostaví
se oprávněná osoba po jeho ukončení s opravňujícími dokumenty a občanským průkazem
k vyřízení převodu nájmu.

-

vsypu
Vsypy na vsypové loučce ve Vyškově jsou prováděny v návaznosti na počasí od 01.04. do
31.10., po domluvě za příznivého počasí i mimo tento termín.
Vyřizuje osoba, se kterou je sjednán nájem vsypového místa. S sebou vezme svůj
občanský průkaz, Doklad o zpopelnění a Úmrtní list, částku dle ceníku

-

nájmu nového hrobového místa
Občanský průkaz, částku na zaplacení nájmu.

Kontaktní tel. čísla:
517 333 103; 725 911 981 – správa pohřebiště, kancelář na hřbitově ve Vyškově, pí. Pokorná
725 911 980 – správce Vyškovského hřbitova p. Lelek
724 955 603 – správce Dědického hřbitova p. Ing. Maleček

