Pardubická 78, 533 61 Choltice

Jak postupovat při vyřizování nájmu hrobového místa
Postup vyřízení věci:
•

Provozovatelem veřejného pohřebiště je městys Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice,
správcem pohřebiště je správce majetku městyse Choltice.

•

S žádostí o pronájem hrobového místa se občan dostaví k osobnímu jednání na podatelnu
Úřadu městyse Choltice (466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz).

•

Pronajato může být místo pro velký jednohrob nebo dvojhrob a urnové místo.

•

Provoz na veřejném pohřebišti je upraven Provozním řádem veřejného pohřebiště, který je
závazný pro provozovatele pohřebiště, subjekty zajišťující služby na pohřebišti, pro
objednatele těchto služeb, nájemce hrobových míst a osoby, které zde provádějí jakékoliv
práce. S jeho celým zněním je možno se seznámit v podatelně Úřadu městyse nebo je
k dispozici na webových stránkách úřadu.

•

Budoucí nájemce hrobového místa vyplní "Smlouvu o nájmu" přímo na odboru správy
obecního majetku, předloží úmrtní list osoby, jejíž ostatky v daném hrobovém místě
budou uloženy a zaplatí v podkladně úřadu poplatek za pronájem hrobového místa dle
platného ceníku na období 10 let. Po uplynutí doby, na kterou je pronájem zaplacen, je
možno prodloužit tento pronájem zaplacením poplatku na dalších 10 let sepsáním dodatku
k nájemní smlouvě. Změna nájemní smlouvy může být provedena sepsáním dodatku
k nájemní smlouvě i v souvislosti s převodem práv a povinností na jiného nájemce.

•

V případě zájmu nájemce hrobového místa poskytne Úřad městyse spojení na kamenické
firmy, které zhotoví kamenné příslušenství přímo dle požadavků nájemce.

•

Zřízení hrobového místa a veškeré stavební práce mohou být prováděny jen se souhlasem
správce pohřebiště

•

Nájem hrobového místa může být převeden na další osobu nebo na dědice.

Formuláře, náležitosti, doklady:
•

formulář "Smlouva o nájmu hrobového místa" bude vyhotoven na podatelně Úřadu
městyse na základě konkrétního jednání

•

kopie úmrtního listu

•

stavební povolení ke stavbě kamenného příslušenství hrobu

Související právní předpisy (zákony a vyhlášky)
Zákon č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví, v platném znění

