
CENÍK NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA 

PROVOZOVATELE VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ VE ZLATÉ OLEŠNICI 

 

Platný od 1. 1. 2021 

 

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Zlatá Olešnice na 3. veřejném zasedání  

dne 22. 6. 2020 pod usnesením č. 39/2020. 

Tento ceník se vztahuje na nově uzavřené smlouvy od 1. 1. 2021, stávající smlouvy doběhnou 

s původními cenami do konce své platnosti, to platí i pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2020.  

 

Cena za nájem hrobového místa v sobě zahrnuje cenu nájmu pozemku a cenu za služby 

s nájmem pozemku spojené. Jsou to zejména služby nutné k zajištění řádného běžného 

provozu celého pohřebiště (likvidace odpadů, vodné, úklid spadaného listí, údržba a sečení 

zelených ploch, likvidace nežádoucí vegetace, zimní údržba hlavního chodníku, opravy a 

údržba oplocení a vybavení pohřebiště, provoz správy pohřebiště a vedení evidence). 

 

Cena je určena: 

za hrob      300,- Kč na 10 let 

za dvojhrob     600,- Kč na 10 let 

za hrobku  1 000.- Kč na 10 let 

 

Vysvětlivky: 

 

• Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo 

hrobky. 

• Při propůjčení hrobového místa na dobu jinou než 10 let se cena nájmu i služeb 

souvisejících stanoví poměrnou částkou. 

• Doba nájmu míst pro uložení rakví se zemřelými nemůže být menší než doba tlecí  

(10 let). 

• Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové 

zařízení (včetně hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných nájemcem; 

do plochy hrobového místa se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které 

slouží i pro ostatní veřejnost. 

• Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky 

další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu 

sjednat a uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaného zemřelého; rozhodující 

je vždy cena ke dni sjednání smlouvy. 

  

 

Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebiště ve Zlaté Olešnici,  

Řádu veřejného pohřebiště a platných zákonů. 

 

        starosta obce 

        Jiří Černý 


